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PRÍLOHA I 

Dimenzie a kódy pre typy intervencie pre ERFF, ESF+ a Kohézny fond – článok 17 ods. 5 

TABUĽKA 1: KÓDY PRE DIMENZIU „OBLASŤ INTERVENCIE“ 

 

OBLASŤ INTERVENCIE 

Koeficient na 

výpočet podpory 

poskytovanej na 

ciele v oblasti 

zmeny klímy 

Koeficient na 

výpočet podpory 

poskytovanej na 

ciele v oblasti 

životného 

prostredia 

CIEĽ POLITIKY 1: INTELIGENTNEJŠIA EURÓPA VĎAKA PRESADZOVANIU INOVATÍVNEJ A INTELIGENTNEJ TRANSFORMÁCIE HOSPODÁRSTVA 

001 Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami 0 % 0 % 

002 
Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) 

priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami 
0 % 0 % 

003 
Investovanie do dlhodobého majetku vo verejných výskumných centrách a vysokoškolskom vzdelávaní priamo spojené 

s výskumno-inovačnými činnosťami 
0 % 0 % 

004 Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami 0 % 0 % 

005 
Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) 

priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami 
0 % 0 % 

006 
Investovanie do nehmotného majetku vo verejných výskumných centrách a vysokoškolskom vzdelávaní priamo spojené 

s výskumno-inovačnými činnosťami 
0 % 0 % 

007 
Výskumno-inovačné činnosti v mikropodnikoch vrátane nadväzovania kontaktov (priemyselný výskum, experimentálny 

vývoj, štúdie uskutočniteľnosti) 
0 % 0 % 

008 Výskumno-inovačné činnosti v malých a stredných podnikoch vrátane nadväzovania kontaktov 0 % 0 % 

009 
Výskumno-inovačné činnosti vo verejných výskumných centrách, vysokoškolskom vzdelávaní a kompetenčných 

centrách vrátane nadväzovania kontaktov (priemyselný výskum, experimentálny vývoj, štúdie uskutočniteľnosti) 
0 % 0 % 

010 
Digitalizácia MSP (vrátane elektronického obchodu, elektronického podnikania a sieťových podnikateľských postupov, 

centier digitálnych inovácií, živých laboratórií, podnikateľov na internete a podnikov typu startup v oblasti IKT, B2B) 
0 % 0 % 
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011 Riešenia IKT vo verejnej správe, elektronické služby, aplikácie 0 % 0 % 

012 IT služby a aplikácie v oblasti digitálnych zručností a digitálnej integrácie 0 % 0 % 

013 
Služby a aplikácie elektronického zdravotníctva (vrátane elektronickej starostlivosti, internetu vecí v oblasti pohybovej 

aktivity a aktívneho a asistovaného života) 
0 % 0 % 

014 Podnikateľská infraštruktúra pre MSP (vrátane priemyselných parkov a lokalít) 0 % 0 % 

015 Rozvoj podnikania a internacionalizácia MSP  0 % 0 % 

016 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie 0 % 0 % 

017 Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane riadenia, marketingových a projektových služieb) 0 % 0 % 

018 Vznik a podpora podnikov typu spin-off, spin-out a startup 0 % 0 % 

019 Podpora inovačných klastrov a obchodné siete, najmä v prospech MSP 0 % 0 % 

020 
Inovačné procesy v MSP (procesné, organizačné, marketingové inovácie, inovácie týkajúce sa spoločnej tvorby, 

vychádzajúce z potrieb používateľov, riadené dopytom) 
0 % 0 % 

021 Prenos technológií a spolupráca medzi podnikmi, výskumnými strediskami a odvetvím vysokoškolského vzdelávania 0 % 0 % 

022 
Výskumno-inovačné procesy, prenos technológií a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy 
100 % 40 % 

023 Výskumno-inovačné procesy, prenos technológií a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na obehové hospodárstvo 40 % 100 % 

CIEĽ POLITIKY 2: EKOLOGICKEJŠIA, NÍZKOUHLÍKOVÁ EURÓPA VĎAKA PRESADZOVANIU ČISTEJ A SPRAVODLIVEJ ENERGETICKEJ TRANSFORMÁCIE, ZELENÝCH A 

MODRÝCH INVESTÍCIÍ, OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA, ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIE A RIADENIA RIZIKA 

024 Energetická efektívnosť a demonštračné projekty v MSP a podporné opatrenia 100 % 40 % 

025 
Obnova existujúcich obytných budov s cieľom zabezpečiť energetickú efektívnosť, demonštračné projekty a podporné 

opatrenia 
100 % 40 % 

026 
Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú efektívnosť, demonštračné projekty a podporné 

opatrenia 
100 % 40 % 

027 
Podpora podnikom, ktoré poskytujú služby prispievajúce k nízkouhlíkovému hospodárstvu a odolnosti proti zmene 

klímy 
100 % 40 % 
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028 Energia z obnoviteľných zdrojov: veterná 100 % 40 % 

029 Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná 100 % 40 % 

030 Energia z obnoviteľných zdrojov: z biomasy 100 % 40 % 

031 Energia z obnoviteľných zdrojov: morská 100 % 40 % 

032 Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane geotermálnej energie) 100 % 40 % 

033 
Inteligentné systémy distribúcie energie so strednými a nízkymi úrovňami napätia (vrátane inteligentných sietí a 

systémov IKT) a s tým súvisiace uskladnenie 
100 % 40 % 

034 Vysoko účinná kogenerácia, diaľkové vykurovanie a chladenie 100 % 40 % 

035 
Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne 

(vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof) 
100 % 100 % 

036 
Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: požiare 

(vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof) 
100 % 100 % 

037 
Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: iné, napríklad 

búrky a sucho (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof) 
100 % 100 % 

038 

Prevencia a riadenie prírodných rizík nesúvisiacich s klímou (napr. zemetrasenia) a rizík súvisiacich s ľudskou 

činnosťou (napr. technologické havárie) vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na 

zvládanie katastrof 

0 % 100 % 

039 
Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu, opatrenia na 

zlepšenie efektívnosti, zásobovanie pitnou vodou) 
0 % 100 % 

040 
Vodné hospodárstvo a ochrana vodných zdrojov (vrátane manažmentu povodia, osobitných opatrení na prispôsobenie sa 

zmene klímy, opätovné použitie, znižovania únikov) 
40 % 100 % 

041 Zber a úprava odpadovej vody 0 % 100 % 

042 Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na prevenciu, minimalizáciu, triedenie, recykláciu 0 % 100 % 

043 Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie 0 % 100 % 

044 Nakladanie s komerčným, priemyselným alebo nebezpečným odpadom 0 % 100 % 
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045 Podpora používania recyklovaných materiálov ako surovín 0 % 100 % 

046 Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy 0 % 100 % 

047 Podpora výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP 40 % 40 % 

048 Opatrenia týkajúce sa kvality ovzdušia a zníženia hluku 40 % 100 % 

049 Ochrana, obnova a udržateľné využívanie lokalít sústavy Natura 2000 40 % 100 % 

050 Ochrana prírody a biodiverzity, zelená infraštruktúra 40 % 100 % 

CIEĽ POLITIKY 3: PREPOJENEJŠIA EURÓPA VĎAKA POSILNENIU MOBILITY A REGIONÁLNEJ PREPOJENOSTI IKT 

051 IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou (chrbticová sieť/medziuzlové spoje) 0 % 0 % 

052 
IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou (prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 

nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na obslužnom mieste pre viacbytové priestory) 
0 % 0 % 

053 
IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou (prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 

nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na obslužnom mieste pre domácnosti a podnikové priestory)  
0 % 0 % 

054 
IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou (prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 

nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na základňovej stanici pre rozšírenú bezdrôtovú komunikáciu)  
0 % 0 % 

055 
IKT: iné typy infraštruktúry IKT (vrátane rozsiahlych počítačových zdrojov/zariadení, dátových stredísk, senzorov a 

iných bezdrôtových zariadení) 
0 % 0 % 

056 Novovybudované diaľnice a cesty základnej siete TEN-T 0 % 0 % 

057 Novovybudované diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T 0 % 0 % 

058 Novovybudované sekundárne cestné prepojenia s cestnou sieťou a uzlami TEN-T 0 % 0 % 

059 Iné novovybudované národné, regionálne a miestne prístupové cesty 0 % 0 % 

060 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty základnej siete TEN-T 0 % 0 % 

061 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T 0 % 0 % 

062 Iní rekonštruované alebo skvalitnené cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty) 0 % 0 % 

063 Digitalizácia dopravy: cestná 40 % 0 % 
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064 Novovybudované železnice základnej siete TEN-T 100 % 40 % 

065 Novovybudované železnice súhrnnej siete TEN-T 100 % 40 % 

066 Iné novovybudované železnice 100 % 40 % 

067 Rekonštruované alebo skvalitnené železnice základnej siete TEN-T 0 % 40 % 

068 Rekonštruované alebo skvalitnené železnice súhrnnej siete TEN-T 0 % 40 % 

069 Iné rekonštruované alebo skvalitnené železnice 0 % 40 % 

070 Digitalizácia dopravy: železničná 40 % 0 % 

071 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) 0 % 40 % 

072 Mobilné aktíva železníc 40 % 40 % 

073 Infraštruktúra čistej mestskej dopravy 100 % 40 % 

074 Koľajové vozidlá čistej mestskej dopravy 100 % 40 % 

075 Cyklistická infraštruktúra 100 % 100 % 

076 Digitalizácia mestskej dopravy 40 % 0 % 

077 Infraštruktúra pre alternatívne palivá 100 % 40 % 

078 Multimodálna doprava (TEN-T) 40 % 40 % 

079 Multimodálna doprava (iná ako mestská) 40 % 40 % 

080 Námorné prístavy (TEN-T) 40 % 0 % 

081 Iné námorné prístavy 40 % 0 % 

082 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (TEN-T) 40 % 0 % 

083 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (regionálne a miestne) 40 % 0 % 

084 Digitalizácia dopravy: iné druhy dopravy 40 % 0 % 

CIEĽ POLITIKY 4: SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA VĎAKA VYKONÁVANIU EURÓPSKEHO PILIERA SOCIÁLNYCH PRÁV 
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085 Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve  0 % 0 % 

086 Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania 0 % 0 % 

087 Infraštruktúra terciárneho vzdelávania 0 % 0 % 

088 Infraštruktúra odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých 0 % 0 % 

089 Infraštruktúra v oblasti bývania pre migrantov, utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou alebo žiadateľov o ňu 0 % 0 % 

090 
Infraštruktúra v oblasti bývania (okrem migrantov, utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou alebo žiadateľov o 

ňu) 
0 % 0 % 

091 Iná sociálna infraštruktúra, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu do komunity 0 % 0 % 

092 Zdravotnícka infraštruktúra 0 % 0 % 

093 Zdravotnícke zariadenia 0 % 0 % 

094 Zdravotnícke mobilné aktíva 0 % 0 % 

095 Digitalizácia zdravotníckej starostlivosti 0 % 0 % 

096 
Infraštruktúra týkajúca sa dočasného prijímania migrantov, utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou alebo 

žiadateľov o ňu 
0 % 0 % 

097 Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu 0 % 0 % 

098 Opatrenia na podporu prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnaných 0 % 0 % 

099 Špecifická podpora zamestnanosti mladých ľudí a ich sociálno-ekonomickej integrácie  0 % 0 % 

100 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a podnikov typu startup  0 % 0 % 

101 Podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov  0 % 0 % 

102 
Opatrenia na modernizáciu a posilnenie inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby zručností a 

zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc  
0 % 0 % 

103 Podpora zosúladenia ponuky a dopytu na trhu práce  0 % 0 % 

104 Podpora mobility pracovnej sily  0 % 0 % 

105 Opatrenia na podporu účasti žien na trhu práce a znižovanie rodovej segregácie na trhu práce  0 % 0 % 
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106 
Opatrenia podporujúce rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o dieťa a 

starostlivosti o závislé osoby  
0 % 0 % 

107 
Opatrenia týkajúce sa zdravého a správne prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká 

vrátane podpory pohybovej aktivity 
0 % 0 % 

108 Podpora rozvoja digitálnych zručností 0 % 0 % 

109 Podpora týkajúca sa prispôsobenia pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám 0 % 0 % 

110 Opatrenia podporujúce aktívne a zdravé starnutie 0 % 0 % 

111 Podpora vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (okrem infraštruktúry) 0 % 0 % 

112 Podpora primárneho a sekundárneho vzdelávania (okrem infraštruktúry) 0 % 0 % 

113 Podpora terciárneho vzdelávania (okrem infraštruktúry) 0 % 0 % 

114 Podpora vzdelávania dospelých (okrem infraštruktúry) 0 % 0 % 

115 Opatrenia na podporu rovnosti príležitostí a aktívnu účasť v spoločnosti 0 % 0 % 

116 Cesty k integrácii a opätovnému vstupu do zamestnania pre znevýhodnené osoby  0 % 0 % 

117 
Opatrenia na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zamestnaniu pre marginalizované skupiny, napríklad pre Rómov, a 

podpora ich sociálneho začlenenia 
0 % 0 % 

118 Podpora občianskej spoločnosti, ktorá pracuje s marginalizovanými komunitami, napríklad s Rómami 0 % 0 % 

119 Osobitné činnosti na zvyšovanie účasti štátnych príslušníkov tretích krajín na zamestnanosti 0 % 0 % 

120 Opatrenia na podporu sociálnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 0 % 0 % 

121 Opatrenia na zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám 0 % 0 % 

122 Opatrenia na zlepšovanie poskytovania služieb rodinnej a komunitnej starostlivosti 0 % 0 % 

123 Opatrenia na zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti (okrem infraštruktúry) 0 % 0 % 

124 Opatrenia na zlepšovanie prístupu k dlhodobej starostlivosti (okrem infraštruktúry) 0 % 0 % 

125 Opatrenia na modernizáciu systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane 0 % 0 % 

126 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a 0 % 0 % 



 

8 

 

detí 

127 
Riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo materiálnej pomoci najodkázanejším osobám 

vrátane sprievodných opatrení 
0 % 0 % 

CIEĽ POLITIKY 5: EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM VĎAKA PODPORE UDRŽATEĽNÉHO A INTEGROVANÉHO ROZVOJA MESTSKÝCH, VIDIECKYCH A POBREŽNÝCH OBLASTÍ A 

MIESTNYCH INICIATÍV
1
 

128 Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu 0 % 0 % 

129 Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb 0 % 0 % 

130 Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu 0 % 100 % 

131 Fyzická regenerácia a bezpečnosť verejných priestorov 0 % 0 % 

OSTATNÉ KÓDY VZŤAHUJÚCE SA NA CIELE POLITIKY 1 – 5 

132 Zlepšenie kapacity orgánov zodpovedných za programy a subjektov spojených s implementáciou fondov 0 % 0 % 

133 Posilňovanie spolupráce s partnermi v rámci členského štátu aj mimo neho 0 % 0 % 

134 
Krížové financovanie v rámci EFRR (podpora akcií typu ESF, ktoré sú potrebné na implementáciu časti danej operácie 

prislúchajúcej EFRR a ktoré s ňou priamo súvisia) 
0 % 0 % 

135 
Podpora inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán s cieľom implementovať projekty a 

iniciatívy územnej spolupráce v cezhraničnom, nadnárodnom, námornom a medziregionálnom kontexte 
0 % 0 % 

136 
Najvzdialenejšie regióny: kompenzácia všetkých dodatočných nákladov v dôsledku nedostatočného prístupu a územnej 

rozdrobenosti 
0 % 0 % 

137 
Najvzdialenejšie regióny: osobitné činnosti určené na kompenzáciu dodatočných nákladov v dôsledku faktorov 

súvisiacich s veľkosťou trhu 
0 % 0 % 

138 
Najvzdialenejšie regióny: podpora kompenzácie dodatočných nákladov v dôsledku klimatických podmienok a 

problematického reliéfu krajiny 
40 % 40 % 

139 Najvzdialenejšie regióny: letiská 0 % 0 % 

TECHNICKÁ POMOC 

                                                 
1 Okrem kódov dimenzií uvedených v rámci cieľa politiky 5 sa môžu pre tento cieľ vybrať aj všetky kódy dimenzií uvedené v rámci cieľov politiky 1 až 4.  
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140 Informovanie a komunikácia 0 % 0 % 

141 Príprava, implementácia, monitorovanie a kontrola 0 % 0 % 

142 Hodnotenie a štúdie, zber údajov 0 % 0 % 

143 Posilnenie kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a príslušných partnerov 0 % 0 % 
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TABUĽKA 2: KÓDY PRE DIMENZIU „FORMA FINANCOVANIA“ 

FORMA FINANCOVANIA 

01 Grant 

02 Podpora finančnými nástrojmi: kapitálové alebo kvázi kapitálové investície 

03 Podpora finančnými nástrojmi: úver  

04 Podpora finančnými nástrojmi: záruka  

05 Podpora finančnými nástrojmi: doplnková podpora 

06 Cena 

 

TABUĽKA 3: KÓDY PRE DIMENZIU „ÚZEMNÝ MECHANIZMUS REALIZÁCIE A ÚZEMNÉ 

ZAMERANIE“ 

ÚZEMNÝ MECHANIZMUS REALIZÁCIE A ÚZEMNÉ ZAMERANIE 

INTEGROVANÉ ÚZEMNÉ INVESTÍCIE (IÚI) 

IÚI zamerané na 

udržateľný rozvoj 

miest 

11 Blízke okolie miest x 

12 Veľkomestá, mestá a predmestia x 

13 Funkčné mestské oblasti x 

14 Horské oblasti  

15 Ostrovy a pobrežné oblasti  

16 Riedko osídlené oblasti  

17 Iné typy cieľových území  

MIESTNY ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITOU (MRVK) 

MRVK zameraný na 

udržateľný rozvoj 

miest 

21 Blízke okolie miest x 

22 Veľkomestá, mestá a predmestia x 

23 Funkčné mestské oblasti x 

24 Horské oblasti  

25 Ostrovy a pobrežné oblasti  

26 Riedko osídlené oblasti  

27 Iné typy cieľových území  

INÝ TYP ÚZEMNÉHO NÁSTROJA V RÁMCI CIEĽA POLITIKY 5 

Iný typ územného 

nástroja zameraný na 

udržateľný rozvoj 

miest 

31 Blízke okolie miest x 

32 Veľkomestá, mestá a predmestia x 
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33 Funkčné mestské oblasti x 

34 Horské oblasti  

35 Ostrovy a pobrežné oblasti  

36 Riedko osídlené oblasti  

37 Iné typy cieľových území  

INÉ PRÍSTUPY
2

  

41 Blízke okolie miest 

42 Veľkomestá, mestá a predmestia 

43 Funkčné mestské oblasti 

44 Horské oblasti 

45 Ostrovy a pobrežné oblasti 

46 Riedko osídlené oblasti 

47 Iné typy cieľových území 

48 Žiadne územné zameranie 

 

  

                                                 
2 Iné prístupy zvolené v rámci cieľov politiky, okrem cieľa politiky 5, ktoré nemajú formu integrovaných územných 

investícií ani miestneho rozvoja vedeného komunitou.  
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TABUĽKA 4: KÓDY PRE DIMENZIU „HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ“ 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 

01 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  

02 Rybolov 

03 Akvakultúra 

04 Iné odvetvia modrého hospodárstva 

05 Výroba potravinových výrobkov a nápojov  

06 Výroba textílií a odevov  

07 Výroba dopravných prostriedkov  

08 Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov  

09 Iné nešpecifikované výrobné odvetvia  

10 Stavebníctvo 

11 Ťažba a dobývanie 

12 Elektrina, plyn, para, teplá voda a klimatizácia  

13 Zásobovanie vodou, kanalizácia, nakladanie s odpadom a sanácia 

14 Doprava a skladovanie 

15 Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií 

16 Veľkoobchod a maloobchod 

17 Ubytovacie a stravovacie služby 

18 Finančné a poisťovacie činnosti 

19 Nehnuteľnosti, prenájom a činnosti v oblasti služieb pre podniky  

20 Verejná správa  

21 Vzdelávanie  

22 Zdravotnícke činnosti  

23 Sociálna pomoc, komunitné, sociálne a osobné služby 

24 Činnosti súvisiace so životným prostredím  

25 Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia 

26 Iné nešpecifikované služby 
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TABUĽKA 5: KÓDY PRE DIMENZIU „UMIESTNENIE“ 

UMIESTNENIE 

Kód  Umiestnenie 

 Kód regiónu alebo oblasti, v ktorom(-ej) je umiestnená/sa vykonáva operácia podľa 

nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) uvedenej v prílohe k 

nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003
3
 naposledy zmenenom 

nariadením Komisie (EÚ) č. 868/2014 

TABUĽKA 6: KÓDY PRE SEKUNDÁRNY TEMATICKÝ OKRUH ESF 

SEKUNDÁRNY TEMATICKÝ OKRUH ESF 

Koeficient na výpočet 

podpory poskytovanej na 

ciele v oblasti zmeny 

klímy 

01 Prispievanie k zeleným zručnostiam, zamestnanosti a zelenému 

hospodárstvu 

100 % 

02 Rozvoj digitálnych zručností a zamestnanosti 0 % 

03 Investovanie do výskumu a inovácie a inteligentnej špecializácie 0 % 

04 Investovanie do malých a stredných podnikov (MSP) 0 % 

05 Nediskriminácia 0 % 

06 Rodová rovnosť 0 % 

07 Budovanie kapacít sociálnych partnerov 0 % 

08 Budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti 0 % 

09 Neuplatňuje sa 0 % 

 

TABUĽKA 7: KÓDY PRE MAKROREGIONÁLNE STRATÉGIE A STRATÉGIE PRE MORSKÉ 

OBLASTI 

MAKROREGIONÁLNE STRATÉGIE A STRATÉGIE PRE MORSKÉ OBLASTI 

11 Stratégia pre región Jadranského a Iónskeho mora 

12 Stratégia pre alpský región 

13 Stratégia pre región Baltského mora 

14 Stratégia pre región Dunaja 

21 Severný ľadový oceán 

22 Stratégia pre Atlantik 

23 Čierne more 

24 Stredozemné more 

25 Severné more 

                                                 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry 

územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1). 
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26 Stratégia pre západné Stredozemie 

30 Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti 

PRÍLOHA II 

Vzor partnerskej dohody – článok 7 ods. 4 

CCI [15 znakov] 

Názov [255] 

Verzia  

Prvý rok [4] 

Posledný rok [4] 

Číslo rozhodnutia Komisie  

Dátum rozhodnutia Komisie  

 

1. Výber cieľov politiky 

Ref.: článok 8 písm. a) VN, článok 3 nariadení o AMIF, ISF, BMVI 

Tabuľka 1: Výber cieľa politiky s odôvodnením  

Vybraný 

cieľ 

politiky 

Program Fond 

 

Odôvodnenie výberu cieľa politiky  

   [3 500 na CP] 

2. Možnosti, koordinácia a komplementarita politiky  

Ref.: článok 8 písm. b) body i) až iii) VN 

Textové pole [60 000] 

 

3. Príspevok k rozpočtovej záruke v rámci fondu InvestEU s odôvodnením 

Ref.: článok 8 písm. e) VN, článok 10 písm. a) VN 

Tabuľka 2: Prevod do fondu InvestEU 

 Kategória 

regiónov* 

Okno 1 Okno 2 Okno 3 Okno 4 Okno 5 Suma 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

EFRR Rozvinutejšie       

Menej rozvinuté       

Prechodné       

Najvzdialenejšie 

a severné riedko 

osídlené 
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ESF+ Rozvinutejšie       

Menej rozvinuté       

Prechodné       

Najvzdialenejšie       

KF        

ENRF        

AMIF        

ISF        

BMVI        

Spolu        

 

 

Textové pole [3 500] (odôvodnenie) 

 

4. Prevod medzi kategóriami regiónov s odôvodnením
 

Ref.: článok 8 písm. d), článok 105 VN  

Tabuľka 3: Prevod medzi kategóriami regiónov 

Kategória 

regiónov 

Alokácia podľa 

kategórie regiónov*  

Prevod do: Suma prevodu  Podiel počiatočnej 

prevedenej alokácie 

Alokácia podľa 

kategórie regiónov po 

prevode 

(a) (b) (c) (d) (g)=(d)/(b) (h)=(b)-(d) 

Menej rozvinuté   Rozvinutejšie    

Prechodné     

Rozvinutejšie   Menej rozvinuté     

Prechodné 

 

 Menej rozvinuté    

* Počiatočná alokácia podľa kategórie regiónov, ako to oznámila Komisia, po prevodoch uvedených v tabuľke 2 až 4, ktoré sa vzťahujú iba na EFRR a ESF+. 

 

Textové pole [3 500] (odôvodnenie) 

 

5. Predbežná finančná alokácia podľa cieľa politiky  
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Ref.: článok 8 písm. c) VN 

Tabuľka 4: Predbežná finančná alokácia z EFRR, KF, ESF+, ENRF podľa cieľa politiky* 

Ciele politiky EFRR Kohézny fond ESF+ ENRF Spolu 

Cieľ politiky 1      

Cieľ politiky 2      

Cieľ politiky 3      

Cieľ politiky 4      

Cieľ politiky 5      

Technická pomoc      

Alokácia na obdobie 

2026 – 2027 

     

Spolu       

*Ciele politiky podľa článku 4 ods. 1 VN. Pre EFRR, KF a ESF+ obdobie 2021 – 2025, pre ENRF obdobie 2021 – 2027. 

 

Textové pole [3 500] (odôvodnenie) 

Tabuľka 5: Predbežná finančná alokácia z AMIF, ISF a BMVI podľa cieľa politiky* 

Cieľ politiky Alokácia 

Cieľ politiky uvedený v článku 3 [nariadenia o AMIF]  

Cieľ politiky uvedený v článku 3 [nariadenia o ISF]  

Cieľ politiky uvedený v článku 3 [nariadenia o BMVI]  

Technická pomoc  

Spolu   

*Ciele politiky podľa špecifických nariadení pre jednotlivé fondy ENRF, AMIF, ISF a BMVI, alokácia na obdobie 2021 – 2027. 

6. Zoznam programov 

Ref.: článok 8 písm. f) VN, článok 104 

Tabuľka 6: Zoznam programov s predbežnými finančnými alokáciami* 

Názov [255]: Fond Kategória regiónov* Príspevok EÚ Vnútroštátny 

príspevok** 

Spolu  

Program 1 EFRR Rozvinutejšie    

Prechodné    

Menej rozvinuté    

Najvzdialenejšie a severné 

riedko osídlené 
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Program 1 KF     

Program 1 ESF+ Rozvinutejšie    

Prechodné    

Menej rozvinuté    

Najvzdialenejšie     

Spolu  EFRR, KF, 

ESF+ 

    

Program 2 ENRF     

Program 3 AMIF     

Program 4 ISF     

Program 5 BMVI     

Spolu  Všetky fondy     

*Ciele politiky podľa článku 4 ods. 1 VN. Pre EFRR, KF a ESF+ obdobie 2021 – 2025, pre ENRF obdobie 2021 – 2027. 

**V súlade s článkom 106 ods. 2 o stanovení miery spolufinancovania. 

Ref.: článok 8 VN 

Tabuľka 7: Zoznam programov Interreg  

Program 1  Názov 1 [255] 

Program 2  Názov 1 [255] 

 

7. Zhrnutie akcií, ktoré sa majú vykonať na posilnenie administratívnej kapacity  

Ref.: článok 8 písm. g) VN 

Textové pole [4 500] 
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PRÍLOHA III 

Horizontálne základné podmienky – článok 11 ods. 1 

 

Uplatniteľné na všetky špecifické ciele 

 

Názov základných podmienok 

 

Kritériá splnenia 

Účinné mechanizmy monitorovania 

trhu verejného obstarávania 

 

Sú zavedené mechanizmy monitorovania pokrývajúce všetky postupy v rámci 

vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti obstarávania, ktoré zahŕňajú: 

1. opatrenia na zabezpečenie vypracovania účinných, spoľahlivých a 

úplných údajov a ukazovateľov v rámci jednotného informačného 

systému alebo siete interoperabilných systémov s cieľom implementovať 

zásadu „jedenkrát a dosť“ a uľahčiť ohlasovacie povinnosti podľa 

článku 83 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ, a to v súlade s požiadavkami 

elektronického obstarávania, ako aj podľa článku 84 smernice 

2014/24/EÚ. Údaje a ukazovatele pokrývajú aspoň tieto prvky:  

a) kvalitu a intenzitu hospodárskej súťaže: mená víťazných, ako aj 

pôvodných uchádzačov, počet pôvodných uchádzačov, počet 

vybraných uchádzačov, zmluvnú cenu – v porovnaní s pôvodnou 

alokáciou rozpočtových prostriedkov, a podľa možnosti 

prostredníctvom registrov zmlúv, konečnú cenu po ukončení, 

b) účasť MSP ako priamych uchádzačov, 

c) odvolania proti rozhodnutiam verejných obstarávateľov, 

minimálne vrátane ich počtu, časovej lehoty na vydanie 

rozhodnutia v prvom stupni a počet rozhodnutí uvedených v 

druhom stupni, 

d) zoznam všetkých zmlúv zadaných podľa pravidiel týkajúcich sa 

výnimiek z pravidiel verejného obstarávania, s uvedením 

uplatneného osobitného ustanovenia; 

2. opatrenia na zabezpečenie dostatočnej kapacity na monitorovanie a 

analýzu údajov vyhradenými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; 

3. opatrenia na sprístupnenie údajov a ukazovateľov, ako aj výsledkov 

analýzy, verejnosti prostredníctvom ľahko použiteľných otvorených dát; 

4. opatrenia na zabezpečenie systematického oznamovania príslušným 

vnútroštátnym orgánom pre verejnú súťaž všetkých informácií 

poukazujúcich na podozrivé situácie kolúzie vo verejnom obstarávaní. 

Nástroje a kapacita na účinné 

uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci 

Riadiace orgány majú nástroje a kapacitu na overovanie dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci pomocou: 

1. jednoduchého a komplexného prístupu k priebežne aktualizovaným 

informáciám o podnikoch v ťažkostiach a podnikoch, ktorých sa týka 

povinnosť vymáhania; 

2. prístupu k odbornému poradenstvu a usmerneniam v otázkach štátnej 

pomoci, ktoré poskytuje miestne alebo národné odborné centrum 

koordinované vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za oblasť štátnej 

pomoci, s pracovnými podmienkami na zabezpečenie toho, aby sa 

odborné znalosti konzultovali so zainteresovanými stranami. 
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Účinné uplatňovanie a implementácia 

Charty základných práv Európskej 

únie 

 

Sú zavedené účinné mechanizmy na zabezpečenie súladu s Chartou 

základných práv Európskej únie, ktoré zahŕňajú: 

1. opatrenia na zabezpečenie overovania súladu operácií podporovaných z 

fondov s chartou základných práv; 

2. opatrenia na predkladanie správ monitorovaciemu výboru o súlade 

operácií podporovaných z fondov s chartou.  

Implementácia a uplatňovanie 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (UNCRPD) 

v súlade s rozhodnutím Rady 

2010/48/ES 

Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa: 

1. merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania; 

2. opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, 

právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii 

programov. 
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PRÍLOHA IV 

Tematické základné podmienky uplatniteľné na EFRR, ESF+ a Kohézny fond – článok 11 ods. 1 

 

Cieľ politiky Špecifický cieľ Názov základnej 

podmienky 

Kritériá splnenia základnej podmienky 

1. Inteligentnejšia 

Európa vďaka 

presadzovaniu 

inovatívnej a 

inteligentnej 

transformácie 

hospodárstva 

EFRR: 

Všetky špecifické ciele 

v rámci tohto cieľa 

politiky  

 

 

 

Dobrá správa stratégie pre 

inteligentnú špecializáciu 

na národnej alebo 

regionálnej úrovni  

 

Na podloženie stratégie(-ií) pre inteligentnú špecializáciu sa použije: 

1. aktuálna analýza prekážok šírenia inovácií vrátane digitalizácie; 

2. existencia príslušnej regionálnej/vnútroštátnej inštitúcie alebo orgánu, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie stratégie pre inteligentnú špecializáciu;  

3. nástroje monitorovania a hodnotenia s cieľom merať výkonnosť vzhľadom na 

ciele stratégie; 

4. účinné fungovanie procesu podnikateľského objavovania; 

5. akcie potrebné na zlepšenie regionálnych a vnútroštátnych systémov výskumu 

a inovácií; 

6. akcie na riadenie priemyselnej transformácie; 

7. opatrenia medzinárodnej spolupráce. 

2. Ekologickejšia, 

nízkouhlíková 

Európa vďaka 

presadzovaniu 

čistej a 

spravodlivej 

energetickej 

transformácie, 

zelených a 

modrých investícií, 

obehového 

EFRR a Kohézny fond:  

 2.1. Podpora opatrení 

na zvýšenie energetickej 

efektívnosti 

 

 

 

 

 

Strategický politický 

rámec na podporu obnovy 

budov na bývanie a 

nebytových budov s 

cieľom zabezpečiť 

energetickú efektívnosť 

1. V súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti 

budov je zavedená vnútroštátna dlhodobá stratégia na podporu obnovy 

vnútroštátneho fondu budov na bývanie a nebytových budov, ktorá: 

a) obsahuje orientačné čiastkové ciele na roky 2030, 2040 a cieľové hodnoty 

na rok 2050; 

b) poskytuje orientačný harmonogram rozpočtových zdrojov na podporu 

implementácie stratégie; 

c) vymedzuje účinné mechanizmy na podporu investícií do obnovy budov.  

2. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnuť 

požadované úspory energie.  
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hospodárstva, 

adaptácie na 

zmenu klímy a 

prevencie a 

riadenia rizika 

EFRR a Kohézny fond: 

2.1. Podpora opatrení na 

zvýšenie energetickej 

efektívnosti 

2.2. Podpora energie z 

obnoviteľných zdrojov 

prostredníctvom 

investícií do výrobnej 

kapacity 

Správa odvetvia energetiky  Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý zahŕňa: 

1. všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej 

únie1; 

2. orientačný harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov 

na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu. 

EFRR a Kohézny fond: 

2.2. Podpora energie z 

obnoviteľných zdrojov 

prostredníctvom 

investícií do výrobnej 

kapacity 

 

 

Efektívne presadzovanie 

využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov v 

jednotlivých odvetviach a 

v celej EÚ.  

Sú zavedené opatrenia, ktoré zabezpečujú: 

1. súlad s národnými záväznými cieľovými hodnotami do roku 2020 v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie a s týmito východiskovými hodnotami až do 

roku 2030, na základe prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES2; 

2. zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a 

chladenia o 1 percentuálny bod za rok až do roku 2030. 

 

EFRR a Kohézny fond: 

2.4. Podpora adaptácie 

na zmenu klímy, 

prevencie rizík a 

odolnosti proti 

katastrofám 

 

Účinný rámec na riadenie 

rizika katastrof 

 

 

Je zavedený plán riadenia rizika katastrof na národnej alebo regionálnej úrovni v 

súlade s existujúcimi stratégiami na adaptáciu sa na zmenu klímy, ktorý zahŕňa: 

1. opis kľúčových rizík, ktoré sú posúdené v súlade s ustanoveniami článku 6 

písm. a) rozhodnutia 1313/2013/EÚ a ktoré odrážajú aktuálne a dlhodobé 

hrozby (25 – 35 rokov). Pokiaľ ide o riziká súvisiace s klímou, posúdenie sa 

bude zakladať na prognózach a scenároch týkajúcich sa zmeny klímy; 

2. opis opatrení na prevenciu katastrof, pripravenosti a reakcie na ne s cieľom 

                                                 
1 Ú. v. EÚ (zatiaľ neprijaté). 
2 Ú. v. EÚ (zatiaľ neprijaté). 
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 riešiť identifikované kľúčové riziká. Tieto opatrenia sa uprednostňujú úmerne 

rizikám a ich hospodárskemu vplyvu, výpadkom kapacity3, účinnosti a 

efektívnosti, s prihliadnutím na možné alternatívy;  

3. informácie o rozpočtových a finančných zdrojoch a mechanizmoch, ktoré sú k 

dispozícii na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu týkajúce sa prevencie, 

pripravenosti a reakcie. 
 

EFRR a Kohézny fond: 

2.5. Podpora 

efektívneho 

hospodárenia s vodou 

 

 

Aktualizované plánovanie 

potrebných investícií do 

odvetvia vodohospodárstva 

a odpadových vôd  

Je zavedený národný investičný plán, ktorý zahŕňa: 

1. posúdenie súčasného stavu vykonávania smernice o čistení komunálnych 

odpadových vôd 91/271/EHS a smernice o pitnej vode 98/83/ES; 

2. identifikáciu a plánovanie všetkých verejných investícií vrátane orientačného 

finančného odhadu 

a) potrebného na dosiahnutie súladu so smernicou o čistení komunálnych 

odpadových vôd vrátane stanovenia priorít, pokiaľ ide o veľkosť 

aglomerácií a vplyvu na životné prostredie, pričom sa investície rozčlenia 

na každú aglomeráciu odpadových vôd; 

b) potrebného na vykonávanie smernice o pitnej vode 98/83/ES;  

c) potrebného na pokrytie potrieb vyplývajúcich z navrhovaného 

prepracovaného znenia [COM(2017) 753 final], najmä v súvislosti s 

revidovanými parametrami kvality, ktoré sa uvádzajú v prílohe I;  

3. odhad investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry 

odpadových vôd a zásobovania vodou vrátane sietí, na základe dĺžky ich 

existencie a plánov odpisu; 

4. uvedenie potenciálnych zdrojov verejného financovania, ak je to potrebné ako 

doplnok k používateľským poplatkom.  

  

                                                 
3 Podľa posúdenia spôsobilosti na riadenie rizík požadovaného v zmysle článku 6 písm. c) rozhodnutia 1313/2013. 
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 EFRR a Kohézny fond: 

2.6. Rozvoj (Prechod 

na) obehové 

hospodárstvo 

prostredníctvom 

investícií do odvetvia 

odpadového 

hospodárstva a 

efektívneho využívania 

zdrojov 

Aktualizované plánovanie 

odpadového hospodárstva  

Je zavedený jeden program alebo viaceré programy odpadového hospodárstva v 

súlade s článkom 28 smernice 2008/98/ES zmenenej smernicou EÚ 2018/xxxx, 

ktoré sa vzťahujú na celé územie dotknutého členského štátu a ktoré zahŕňajú: 

1. analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva v dotknutej geografickej 

oblasti vrátane druhu, množstva a zdroja vyprodukovaného odpadu a 

hodnotenia ich budúceho vývoja, pričom sa zohľadnia očakávané vplyvy 

opatrení stanovených v programe(-och) predchádzania vzniku odpadu, ktoré 

sa vypracovali v súlade s článkom 29 smernice 2008/98/ES zmenenej 

smernicou 2018/xx/EÚ; 

2. posúdenie existujúcich systémov zberu odpadu vrátane materiálov a 

územného pokrytia triedeného zberu a opatrení na zlepšenie jeho fungovania, 

ako aj potreby nových systémov zberu;  

3. posúdenie nedostatku investícií, v ktorom sa odôvodňuje potreba dodatočnej 

alebo modernizovanej infraštruktúry na nakladanie s odpadom, s 

informáciami o zdrojoch príjmov, ktoré sú k dispozícii na pokrytie nákladov 

na prevádzku a údržbu;  

4. informácie o lokalizačných kritériách pre určenie miesta a o kapacite 

budúcich zariadení na zneškodňovanie odpadu. 

 

EFRR a Kohézny fond:  

2.6. Podpora zelenej 

infraštruktúry v 

mestskom prostredí a 

znižovanie znečistenia 

Prioritný akčný rámec 

potrebných ochranných 

opatrení, ktorého súčasťou 

je spolufinancovanie zo 

strany Únie  

Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý 

zahŕňa: 

1. všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 – 

2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty; 

2. identifikáciu prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.  

3. Prepojenejšia 

Európa vďaka 

EFRR: Národný alebo regionálny 

plán v oblasti 

Je zavedený národný alebo regionálny plán v oblasti širokopásmového pripojenia, 
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posilneniu mobility 

a regionálnej 

prepojenosti IKT 

3.1. Posilňovanie 

digitálnej prepojenosti  

 

 

širokopásmového 

pripojenia 

ktorý zahŕňa: 

1. posúdenie nedostatku investícií, ktorý treba riešiť na dosiahnutie cieľov EÚ v 

oblasti gigabitového pripojenia4 na základe 

o  nedávneho mapovania5 existujúcej súkromnej a verejnej infraštruktúry a 

kvality služby pomocou štandardných mapovacích ukazovateľov 

širokopásmového pripojenia;  

o konzultácie o plánovaných investíciách; 

2. odôvodnenie plánovanej verejnej intervencie na základe udržateľných 

investičných modelov, ktoré: 

o posilňujú cenovú dostupnosť a prístup k otvorenej, kvalitnej a 

nadčasovej infraštruktúre a službám;  

o upravujú formy finančnej pomoci podľa zistených zlyhaní trhu; 

o umožňujú komplementárne využívanie rôznych foriem financovania zo 

zdrojov EÚ, národných alebo regionálnych zdrojov; 

3. opatrenia na stimuláciu dopytu a používania sietí s veľmi vysokou kapacitou 

vrátane akcií na uľahčenie ich rozšírenia, najmä účinným vykonávaním 

smernice EÚ o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie6; 

4. mechanizmy technickej pomoci vrátane úradov pre širokopásmové pripojenie 

s cieľom posilniť kapacitu miestnych zainteresovaných strán a radiť 

realizátorom projektu; 

5. mechanizmus monitorovania založený na štandardných mapovacích 

ukazovateľoch širokopásmového pripojenia. 

EFRR a Kohézny fond: 

3.2. Rozvoj udržateľnej, 

Komplexné plánovanie 

dopravy na primeranej 

Je zavedené multimodálne mapovanie existujúcich a plánovaných infraštruktúr v 

perspektíve do roku 2030, ktoré: 

                                                 
4 Definované v oznámení Európskej komisie „Smerom k európskej gigabitovej spoločnosti“, COM(2016) 587: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-

connectivity-and-access. 
5 V súlade s článkom 22 [návrhu] smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie. 
6 Smernica 2014/61/EÚ. 
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inteligentnej, bezpečnej 

a intermodálnej siete 

TEN-T odolnej proti 

zmene klímy  

úrovni 1. zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o 

dôkladnú analýza dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť 

očakávaný vplyv liberalizácie železničnej dopravy;  

2. odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú najmä národné plány na 

dekarbonizáciu; 

3. zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v 

nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete 

TEN-T;  

4. pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu 

tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť regiónov a miestnych komunít so 

základnou sieťou TEN-T a jej uzlami; 

5. zabezpečuje interoperabilitu železničnej siete zavedením systému ERTMS 

spĺňajúcim základné špecifikácie 3, ktoré pokrývajú minimálne európsky plán 

rozvoja; 

6. podporuje multimodalitu, identifikáciu potrieb pre multimodálne alebo 

prekladacie nákladné terminály a terminály pre cestujúcich a aktívne spôsoby 

dopravy; 

7. zahŕňa opatrenia zamerané na podporu alternatívnych palív v súlade s 

príslušnými národnými politickými rámcami; 

8. zahŕňa posúdenie rizík pre bezpečnosť cestnej premávky v súlade s 

existujúcimi národnými stratégiami bezpečnosti cestnej premávky, spolu s 

mapovaním príslušných ciest a úsekov a stanovuje priority zodpovedajúcich 

investícií;  

9. poskytuje informácie o rozpočtových a finančných zdrojoch, ktoré 

zodpovedajú plánovaným investíciám a sú potrebné na pokrytie nákladov na 

prevádzku a údržbu existujúcej a plánovanej infraštruktúry. 

3.3. Udržateľná, 

inteligentná a 

intermodálna 

vnútroštátna, regionálna 

a miestna mobilita 

odolná proti zmene 

klímy vrátane 

zlepšeného prístupu k 

sieti TEN-T a 

cezhraničnej mobility  

4. Sociálnejšia 

Európa vďaka 

vykonávaniu 

Európskeho piliera 

EFRR: 

4.1. Zefektívnenie trhov 

práce a prístupu ku 

kvalitnému zamestnaniu 

Národný strategický 

politický rámec aktívnej 

politiky trhu práce 

Je zavedený národný strategický politický rámec aktívnej politiky trhu práce so 

zreteľom na usmernenia politík zamestnanosti, ktorý zahŕňa: 

1. opatrenia na vykonávanie profilovania uchádzačov o zamestnanie a 
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sociálnych práv pomocou rozvoja 

infraštruktúry  

ESF: 

4.1.1. Zlepšenie prístupu 

k zamestnaniu pre 

všetkých uchádzačov o 

zamestnanie vrátane 

mladých ľudí a 

neaktívnych osôb a 

podpora samostatnej 

zárobkovej činnosti a 

sociálneho hospodárstva  

4.1.2. Modernizácia 

inštitúcií a služieb trhu 

práce s cieľom 

zabezpečiť včasnú a 

cielenú pomoc a 

podporu pre zosúladenie 

ponuky s potrebami trhu 

práce, prechody a 

mobilitu  

posúdenia ich potrieb vrátane podnikateľských prístupov; 

2. informácie o nových pracovných miestach a príležitostiach na zamestnanie, 

pričom sa zohľadnia potreby trhu práce; 

3. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami;  

4. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie aktívnych politík trhu 

práce;  

5. pokiaľ ide o intervencie v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, cielené 

prístupy založené na dôkazoch zamerané na mladých ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, vrátane 

osvetových opatrení a na základe požiadaviek na kvalitu, pri zohľadnení 

kritérií kvalitnej učňovskej prípravy a odbornej stáže, a to aj v kontexte 

implementácie systémov záruky pre mladých ľudí. 

EFRR: 

4.1. Zefektívnenie trhov 

práce a prístupu ku 

kvalitnému zamestnaniu 

pomocou rozvoja 

infraštruktúry  

 

ESF: 

4.1.3. Podpora lepšej 

Národný strategický rámec 

pre rodovú rovnosť  

Je zavedený národný strategický politický rámec pre rodovú rovnosť, ktorý zahŕňa: 

1. identifikáciu výziev v oblasti rodovej rovnosti založenú na dôkazoch; 

2. opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti 

zamestnanosti, platov a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a 

súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti 

v ranom detstve;  

3. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie strategického 

politického rámca a metód zberu údajov; 

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 
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rovnováhy medzi 

pracovným a 

súkromným životom 

vrátane prístupu k 

starostlivosti o deti, 

zdravého a primerane 

prispôsobeného 

pracovného prostredia, 

ktoré by riešilo 

zdravotné riziká, 

adaptáciu pracovníkov 

na zmeny a aktívne 

starnutie 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s orgánmi pre 

otázky rovnosti, sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami 

občianskej spoločnosti. 

EFRR: 

4.2. Zlepšovanie 

prístupu k inkluzívnym 

a kvalitným službám v 

oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a 

celoživotného 

vzdelávania pomocou 

rozvoja infraštruktúry 

 

ESF: 

4.2.1 Zvyšovanie 

kvality, účinnosti a 

relevantnosti z hľadiska 

trhu práce systémov 

vzdelávania a odbornej 

prípravy  

Strategický politický 

rámec pre systém 

vzdelávania a odbornej 

prípravy na všetkých 

stupňoch 

Je zavedený národný a/alebo regionálny strategický politický rámec pre systém 

vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý zahŕňa:  

1. systémy založené na dôkazoch na predvídanie zručností a prognózy, ako aj 

mechanizmy sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a 

účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku;  

2. opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, relevantnému a 

inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových 

kompetencií na všetkých stupňoch vrátane vysokoškolského vzdelávania, ako 

aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;  

3. koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy 

vrátane terciárneho vzdelávania a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi 

príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;  

4. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie strategického 

politického rámca;  

5. opatrenia zamerané na dospelých s nízkou úrovňou zručností alebo 

kvalifikácií, osoby zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia a na 

cesty zvyšovania úrovne zručností;  



 

28 

 

4.2.2 Podpora 

príležitostí pre flexibilné 

zlepšovanie zručností a 

rekvalifikáciu pre 

všetkých vrátane 

uľahčovania zmeny 

zamestnania a podpory 

pracovnej mobility  

4.2.3. Podpora 

rovnakého prístupu, 

najmä pre 

znevýhodnené skupiny, 

ku kvalitnému a 

inkluzívnemu 

vzdelávaniu a odbornej 

príprave, od vzdelávania 

a starostlivosti v ranom 

detstve cez ďalšie 

všeobecné a odborné 

vzdelávanie a prípravu, 

až po terciárny stupeň 

6. opatrenia na podporu učiteľov, školiteľov a vysokoškolských pracovníkov, 

pokiaľ ide o primerané učebné metódy, posudzovanie a potvrdzovanie 

kľúčových kompetencií; 

7. opatrenia na podporu mobility vzdelávajúcich sa osôb a zamestnancov a 

nadnárodnej spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej 

prípravy, a to aj prostredníctvom uznávania výsledkov vzdelávania a 

kvalifikácií; 

EFRR: 

4.3. Zvyšovanie 

sociálno-ekonomickej 

integrácie 

marginalizovaných 

komunít, migrantov a 

znevýhodnených skupín 

pomocou integrovaných 

opatrení vrátane bývania 

a sociálnych služieb  

Národný strategický 

politický rámec pre 

sociálne začlenenie a 

znižovanie chudoby 

Je zavedený národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a 

znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa: 

1. analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane 

chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo 

vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a 

špecifických potrieb zraniteľných osôb; 

2. opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane 

zabezpečenia primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov práce a prístupu 

ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov;  

3. opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k 
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ESF: 

4.3.1 Podpora 

aktívneho začlenenia, a 

to aj s cieľom 

podporovať rovnosť 

príležitostí, aktívnu 

účasť a zlepšenie 

zamestnateľnosti  

 

starostlivosti na úrovni komunít; 

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi 

partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti. 

ESF: 

4.3.2 Podpora 

sociálno-ekonomickej 

integrácie 

marginalizovaných 

komunít, ako sú 

napríklad Rómovia 

Národná stratégia pre 

integráciu Rómov 

Je zavedená národná stratégia pre integráciu Rómov, ktorá zahŕňa: 

1. opatrenia na urýchlenie integrácie Rómov, zabránenie segregácii a jej 

odstránenie, pričom sa zohľadní rodová dimenzia a situácia mladých Rómov, a 

stanovia sa východiskové hodnoty, merateľné čiastkové ciele a cieľové 

hodnoty; 

2. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie opatrení na integráciu 

Rómov; 

3. opatrenia na uplatňovanie inklúzie Rómov na regionálnej a miestnej úrovni; 

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s rómskou 

občianskou spoločnosťou a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami, a 

to na regionálnej aj miestnej úrovni. 

EFRR: 

4.4. Zabezpečenie 

rovnakého prístupu k 

zdravotnej starostlivosti 

pomocou rozvoja 

infraštruktúry vrátane 

primárnej zdravotnej 

starostlivosti 

Strategický politický 

rámec pre zdravie  
Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, 

ktorý zahŕňa: 

1. mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane 

zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované 

opatrenia;  

2. opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej 

dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej 

pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej 
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ESF: 

4.3.4 Zlepšovanie 

rovnakého a včasného 

prístupu ku kvalitným, 

udržateľným a cenovo 

dostupným službám; 

zlepšovanie 

prístupnosti, účinnosti a 

odolnosti systémov 

zdravotnej starostlivosti; 

zlepšovanie prístupu k 

službám dlhodobej 

starostlivosti 

starostlivosti; 

3. opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej 

zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti. 
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PRÍLOHA V 

Vzor pre programy podporované z EFRR (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu), 

ESF+, Kohézneho fondu a ENRF – článok 16 ods. 3 

CCI  

Názov v anglickom jazyku [255 znakov1] 

Názov v úradnom(-ých) 

jazyku(-och) členského štátu 

[255] 

Verzia  

Prvý rok [4] 

Posledný rok [4] 

Oprávnenie od  

Oprávnenie do  

Číslo rozhodnutia Komisie  

Dátum rozhodnutia Komisie  

Číslo pozmeňujúceho 

rozhodnutia členského štátu 

 

Dátum nadobudnutia 

účinnosti pozmeňujúceho 

rozhodnutia členského štátu 

 

Prevod, ktorý sa nepovažuje 

za zásadný (čl. 19 ods. 5) 

Áno/Nie 

Regióny NUTS, na ktoré sa 

program vzťahuje 

(nevzťahuje sa na ENRF) 

 

Príslušný fond  EFRR 

 Kohézny fond 

 ESF+ 

 ENRF 

1. Stratégia programu: hlavné rozvojové výzvy a reakcie politiky 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. a) body i) až vii) a článok 17 ods. 3 písm. b) 

Textové pole [30 000] 

 

Pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu: 

                                                 
1 Čísla v hranatých zátvorkách označujú počet znakov. 
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Tabuľka 1 

Cieľ 

politiky  

Špecifický 

cieľ alebo 

vyhradená 

priorita*  

Odôvodnenie (zhrnutie) 

  [2 000 na špecifický cieľ alebo vyhradenú prioritu] 

*Vyhradené priority podľa nariadenia o ESF+. 

 

Pre ENRF: 

Tabuľka 1A 

Cieľ 

politiky  

Priorita Analýza SWOT (na každú prioritu) 

 

Odôvodnenie (zhrnutie) 

  Silné stránky 

[10 000 na prioritu]  

[20 000 na prioritu] 

Slabé stránky 

[10 000 na prioritu] 

Príležitosti 

[10 000 na prioritu] 

Hrozby 

[10 000 na prioritu] 

Identifikácia potrieb na základe analýzy 

SWOT pri zohľadnení prvkov 

uvedených v článku 6 ods. 6 nariadenia 

o ENRF 

[10 000 na prioritu] 

2. Priority okrem technickej pomoci 

Ref.: článok 17 ods. 2 a článok 17 ods. 3 písm. c) 

Tabuľka 1 T: Štruktúra programu* 

Identif. 

kód 

Názov [300] Technická 

pomoc 

Základ pre 

výpočet 

Fond Kategória 

podporovaného 

regiónu 

Vybraný 

špecifický 

cieľ 

1 Priorita 1 Nie  EFRR Rozvinutejšie ŠC 1 

 Prechodné 

Menej rozvinuté ŠC 2 

Najvzdialenejšie a 
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severné riedko 

osídlené 

Rozvinutejšie ŠC 3 

2 Priorita 2 Nie  ESF+ 

 

Rozvinutejšie ŠC 4 

 Prechodné 

Menej rozvinuté ŠC 5 

Najvzdialenejšie 

3 Priorita 3 Nie  KF Nevzťahuje sa  

3 Priorita „Technická pomoc“ Áno    Nevzťahuje 

sa 

 

.. Vyhradená priorita 

„Zamestnanosť mladých 

ľudí“ 

Nie  ESF+   

.. Vyhradená priorita 

„Odporúčania pre jednotlivé 

krajiny“ 

Nie  ESF+   

.. Vyhradená priorita 

„Inovatívne činnosti“ 

Nie  ESF+  ŠC 8 

 Vyhradená priorita 

„Materiálna deprivácia“ 

Nie  ESF+  ŠC 9 

* Informácie v tejto tabuľke budú slúžiť ako technické vstupy na predvyplnenie iných polí a tabuliek vo vzore v elektronickom 

formáte. Nevzťahuje sa na ENRF. 

2.1. Názov priority [300] (opakuje sa pri každej priorite) 

 Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny 

 Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí 

 Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti 

 Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie** 

* Tabuľka sa vzťahuje na priority v rámci ESF+. 

** V prípade označenia prejdite na oddiel 2.1.2. 

2.1.1. Špecifický cieľ
2
 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory 

(ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority 

netýkajúce sa technickej pomoci 

2.1.1.1. Intervencie z fondov 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. d) body i), iii), iv), v) a vi); 

súvisiace typy akcií – článok 17 ods. 3 písm. d) bod i): 

Textové pole [8 000] 

 

                                                 
2 Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. c) bod vii) nariadenia o ESF+. 
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Zoznam plánovaných operácií strategického významu – článok 17 ods. 3 písm. d) bod i): 

Textové pole [2 000] 

Hlavné cieľové skupiny – článok 17 ods. 3 písm. d) bod iii): 

Textové pole [1 000] 

Osobitné cieľové územia vrátane plánovaného využívania územných nástrojov – článok 17 

ods. 3 písm. d) bod iv): 

Textové pole [2 000] 

Medziregionálne a nadnárodné činnosti – článok 17 ods. 3 písm. d) bod v): 

Textové pole [2 000] 

Plánované použitie finančných nástrojov – článok 17 ods. 3 písm. d) bod vi): 

Textové pole [1 000] 

2.1.1.2. Ukazovatele
3
 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. d) bod ii) 

Tabuľka 2: Ukazovatele výstupu 

Priorita  Špecifický 

cieľ (cieľ 

Investovanie 

do 

zamestnanosti 

a rastu) alebo 

oblasť 

podpory 

(ENRF) 

Fond Kategória 

regiónov 

Identif. 

kód [5] 

Ukazovateľ [255]  Merná 

jednotka 

Čiastkový 

cieľ (2024) 

 

Cieľová 

hodnota 

(2029) 

 

         

         

 

Tabuľka 3: Ukazovatele výsledku 

Priori

ta  

Špecifický 

cieľ (cieľ 

Investovani

e do 

zamestnano

sti a rastu) 

alebo 

oblasť 

podpory 

(ENRF) 

Fon

d 

Kategór

ia 

regióno

v 

Identi

f. kód 

[5] 

Ukazovat

eľ [255] 

Merná 

jednot

ka 

Východisko

vá alebo 

referenčná 

hodnota 

Referenč

ný rok 

Cieľov

á 

hodno

ta 

(2029) 

 

Zdro

j 

údajo

v 

[200] 

Poznám

ky [200] 

            

                                                 
3  Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 

2021 do 2025. 
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2.1.1.3. Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie
4
 

(nevzťahuje sa na ENRF) 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. d) bod vii) 

Tabuľka 4: Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo priority Fond Kategória 

regiónov 

Špecifický cieľ Kód  Suma (v EUR) 

      

 

Tabuľka 5: Dimenzia 2 – forma financovania 

Číslo priority Fond Kategória 

regiónov 

Špecifický cieľ Kód  Suma (v EUR) 

      

 

Tabuľka 6: Dimenzia 3 – územný mechanizmus realizácie a územné zameranie 

Číslo priority Fond Kategória 

regiónov 

Špecifický cieľ Kód  Suma (v EUR) 

      

 

Tabuľka 7: Dimenzia 6 – sekundárne tematické okruhy ESF+ 

Číslo priority Fond Kategória 

regiónov 

Špecifický cieľ Kód  Suma (v EUR) 

      

2.1.2. Špecifický cieľ na riešenie materiálnej deprivácie 

Ref.: článok 17 ods. 3 VN 

Typy podpory 

Textové pole [2 000 znakov] 

Hlavné cieľové skupiny 

Textové pole [2 000 znakov] 

                                                 
4 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 

2025. 
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Opis národných alebo regionálnych systémov podpory 

Textové pole [2 000 znakov] 

Kritériá pri výbere operácií
5
 

Textové pole [4 000 znakov] 

2.T. Priorita „Technická pomoc“ 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. e), článok 29, článok 30, článok 31, článok 89 VN 

Opis technickej pomoci v rámci platieb s paušálnou sadzbou – článok 30 

Textové pole [5 000]  

 

Opis technickej pomoci v rámci platieb, ktoré nie sú spojené s nákladmi – článok 31 

Textové pole [3 000]  

 

Tabuľka 8: Dimenzia 1 – oblasť intervencie 

Číslo priority Fond Kategória 

regiónov 

Kód  Suma (v EUR) 

     

 

Tabuľka 9: Dimenzia 5 – sekundárne tematické okruhy ESF+ 

Číslo priority Fond Kategória 

regiónov 

Kód  Suma (v EUR) 

     

3. Finančný plán 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) body i) až iii), článok 106 ods. 1 až 3, článok 10, článok 21 VN  

  

                                                 
5 Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. c) bod vii) nariadenia o 

ESF+. 
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3.A. Prevody a príspevky
6
 

Ref.: článok 10, článok 21 VN 

 Zmena programu súvisiaca s článkom 10 VN (príspevok do fondu InvestEU) 

 Zmena programu súvisiaca s článkom 21 VN (prevody do nástrojov v rámci priameho alebo nepriameho 

riadenia medzi fondmi zdieľaného riadenia) 

 

Tabuľka 15: Príspevky do fondu InvestEU* 

 Kategória 

regiónov* 

Okno 1 Okno 2 Okno 3 Okno 4 Okno 5 Suma 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

EFRR Rozvinutejšie       

Menej rozvinuté       

Prechodné       

Najvzdialenejšie 

a severné riedko 

osídlené 

      

ESF+ Rozvinutejšie       

Menej rozvinuté       

Prechodné       

Najvzdialenejšie       

KF        

ENRF        

Spolu        

*Kumulatívne sumy všetkých príspevkov počas programového obdobia. 

Tabuľka 16: Prevody do nástrojov v rámci priameho alebo nepriameho riadenia*  

Fond Kategória 

regiónov* 

Nástroj 1 Nástroj 2 Nástroj 3 Nástroj 4 Nástroj 5 Suma prevodu 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

EFRR Rozvinutejš

ie 
      

Prechodné       

Menej 

rozvinuté 
      

                                                 
6 Vzťahuje sa iba na zmeny programov podľa článkov 10 a 21 VN. 
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Najvzdialen

ejšie a 

severné 

riedko 

osídlené 

      

ESF+ Rozvinutejš

ie 
      

Prechodné       

Menej 

rozvinuté 
      

Najvzdialen

ejšie 
      

KF        

ENRF        

Spolu        

*Kumulatívne sumy všetkých prevodov počas programového obdobia. 
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Tabuľka 17: Prevody medzi fondmi zdieľaného riadenia* 

 EFRR ESF+ KF ENRF AMF ISF BMVI Spolu  

Rozvinutejšie Prechodné Menej 

rozvinuté 

Najvzdialenejšie a 

severné riedko 

osídlené 

Rozvinutejšie Prechodné Menej 

rozvinuté 

Najvzdialenejšie 

EFRR Rozvinutejšie               

Prechodné               

Menej rozvinuté               

Najvzdialenejšie a 

severné riedko 

osídlené 

              

ESF+ Rozvinutejšie               

Prechodné                

Menej rozvinuté               

Najvzdialenejšie                

KF                

ENRF                

Spolu                

*Kumulatívne sumy všetkých prevodov počas programového obdobia. 

 

3.1. Finančné prostriedky podľa roku 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) bod i) 

Tabuľka 10: Finančné prostriedky podľa roku 
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Fond Kategória 

regiónov 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu  

EFRR Menej rozvinuté         

Rozvinutejšie         

Prechodné         

Najvzdialenejšie 

a severné riedko 

osídlené 

        

Spolu          

ESF+ Menej rozvinuté         

Rozvinutejšie         

Prechodné         

Najvzdialenejšie         

Spolu           

Kohézny 

fond 

Nevzťahuje sa         

ENRF Nevzťahuje sa         

Spolu           
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3.2. Celkové finančné prostriedky podľa fondu a národného spolufinancovania
1 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) bod ii), článok 17 ods. 6 

Pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu: 

Tabuľka 11: Celkové finančné prostriedky podľa fondu a spolufinancovania z národných zdrojov 

Cieľ 

politiky 

Číslo 

alebo 

technická 

pomoc 

Priorita Základ pre 

výpočet podpory 

EÚ (celkovej alebo 

verejnej) 

Fond Kategória regiónov* Príspevok EÚ Vnútroštátny 

príspevok 

Orientačné rozdelenie 

vnútroštátnych 

príspevkov 

Spolu Miera 

spolufinancovania 

verejné  súkromné  

    (a) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(b)** (f)=(a)/(e)** 

 Priorita 1 C/V EFRR Menej rozvinuté       

Rozvinutejšie       

Prechodné       

Špeciálna alokácia pre 

najvzdialenejšie a severné 

riedko osídlené regióny 

      

 Priorita 2  ESF+ Menej rozvinuté       

Rozvinutejšie       

Prechodné       

Najvzdialenejšie       

                                                 
1 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, finančné prostriedky iba na roky od 2021 do 2025. 
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 Priorita 3  KF        

Technická 

pomoc 

Technická 

pomoc, čl. 

29 VN 

 EFRR 

alebo ESF+ 

alebo KF 

       

 Technická 

pomoc, čl. 

30 VN 

 EFRR 

alebo ESF+ 

alebo KF 

       

EFRR spolu 

 

  Rozvinutejšie       

  Prechodné       

  Menej rozvinuté       

  Špeciálna alokácia pre 

najvzdialenejšie a severné 

riedko osídlené regióny 

      

ESF+ spolu 

 

  Rozvinutejšie       

  Prechodné       

  Menej rozvinuté       

  Najvzdialenejšie       

KF spolu  Nevzťahuje 

sa 

       

Celkový súčet          

* Pre EFRR: menej rozvinuté, prechodné, rozvinutejšie, a prípadne špeciálna alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny. Pre ESF+: menej rozvinuté, prechodné, rozvinutejšie, a prípadne dodatočná 

alokácia pre najvzdialenejšie regióny. Pre KF: nevzťahuje sa. Pokiaľ ide o technickú pomoc, uplatňovanie kategórií regiónov závisí od výberu fondu. 

** V prípade potreby pre všetky kategórie regiónov. 
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Pre ENRF: 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) bod iii) 

Tabuľka 11 A 

Priorita Typ oblasti 

podpory 

(nomenklatúra 

stanovená v 

nariadení o 

ENRF) 

Základ pre 

výpočet 

podpory EÚ 

Príspevok EÚ Vnútroštátne 

verejné 

zdroje 

Spolu Miera 

spolufinancovania 

Priorita 1 1.1. Verejný     

1.2. Verejný     

1.3. Verejný     

1.4. Verejný     

1.5. Verejný     

Priorita 2 2.1. Verejný     

Priorita 3 3.1. Verejný     

Priorita 4 4.1. Verejný     

Technická 

pomoc 

5.1. Verejný     

4. Základné podmienky 

Ref.: článok 19 ods. 3 písm. h) 

Tabuľka 12: Základné podmienky 

Základné 

podmienky 

Fond Špecifický 

cieľ 

(nevzťahuje 

sa na 

ENRF) 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá  Splnenie 

kritérií 

Odkaz na 

príslušné 

dokumenty  

Odôvodnenie  

   Áno/Nie Kritérium 

1 

Á/N [500] [1 000] 

    Kritérium 

2 

Á/N   

5. Orgány zodpovedné za program  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. j); článok 65, článok 78 VN 
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Tabuľka 13: Orgány zodpovedné za program 

Orgány zodpovedné za 

program  

Názov inštitúcie[500] Meno kontaktnej 

osoby[200] 

 

E-mail [200] 

Riadiaci orgán    

Orgán auditu    

Orgán, ktorý prijíma platby 

Komisie 

   

6. Partnerstvo  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. g) 

Textové pole [10 000] 

7. Informovanie a zabezpečenie viditeľnosti 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. i) VN, článok 42 ods. 2 VN  

Textové pole [4 500] 

8. Použitie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a 

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi 

Ref.: články 88 a 89 VN 

Tabuľka 14: Použitie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré 

nie je spojené s nákladmi 

Uvedenie uplatňovania článkov 88 a 89:* Číslo 

priority 

Fond Špecifický 

cieľ (cieľ 

Investovanie 

do 

zamestnanosti 

a rastu) alebo 

oblasť 

podpory 

(ENRF) 

Využívanie refundácie oprávnených výdavkov na základe jednotkových 

nákladov, jednorazových platieb a paušálnych sadzieb v rámci priority 

podľa článku 88 VN 

Priorita 1 EFRR ŠC 1 

ŠC 2 

Priorita 2 ESF+ ŠC 3 

ŠC 4 
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Priorita 3 KF ŠC 5 

ŠC 6 

Využívanie financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa 

článku 89 VN 

Priorita 1 EFRR ŠC 7 

ŠC 8 

Priorita 2 ESF+ ŠC 9 

ŠC 10 

Priorita 3 KF ŠC 11 

ŠC 12 

* Úplné informácie sa poskytnú podľa vzorov v prílohe k VN. 

 

DODATKY 

 Refundácia oprávnených výdavkov na základe jednotkových nákladov, jednorazových platieb a 

paušálnych sadzieb (článok 88 VN) 

 Financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi (článok 89 VN) 

 Akčný plán ENRF pre maloobjemový pobrežný rybolov 

 Akčný plán ENRF pre každý najvzdialenejší región 
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Dodatok 1:  Refundácia oprávnených výdavkov členskému štátu Komisiou na základe 

jednotkových nákladov, jednorazových platieb a paušálnych sadzieb  

Vzor na predkladanie údajov na posúdenie Komisii 

(Článok 88) 

 

Dátum predloženia návrhu  

Aktuálna verzia   
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A. Zhrnutie hlavných prvkov  

Priorita  Fond Špecifický cieľ 

(cieľ 

Investovanie 

do 

zamestnanosti 

a rastu) alebo 

oblasť podpory 

(ENRF) 

Kategória 

regiónov  

Odhadovaný 

podiel celkovej 

finančnej 

alokácie v 

rámci priority, 

na ktorú sa 

uplatňuje SCO 

v % (odhad) 

Typ(-y) operácie Názov(-zvy) 

zodpovedajúcich 

ukazovateľov 

Merná jednotka 

ukazovateľa 

Typ SCO 

(štandardná 

stupnica 

jednotkových 

nákladov, 

jednorazové 

platby alebo 

paušálne 

sadzby) 

Zodpovedajúce 

štandardné stupnice 

jednotkových 

nákladov, 

jednorazové platby 

alebo paušálne 

sadzby 

(v národnej mene) 

     Kód Opis Kód  Opis    

            

            

            

            

            



 

48 

 

B. Údaje podľa typu operácie (vyplniť za každý typ operácie) 

Bola riadiacemu orgánu poskytnutá podpora externej spoločnosti pri stanovovaní ďalej 

uvedených zjednodušených nákladov?  

Ak áno, uveďte, o akú externú spoločnosť ide:  Áno/Nie – Názov externej spoločnosti 

Typy operácie: 

1.1. Opis typu operácie   

1.2. Príslušná 

priorita/špecifický(-é) cieľ(-le) 

(cieľ Investovanie do 

zamestnanosti a rastu) alebo 

oblasť podpory (ENRF) 

 

 

 

1.3. Názov ukazovateľa
1
  

1.4. Merná jednotka ukazovateľa  

1.5. Štandardná stupnica 

jednotkových nákladov, 

jednorazové platby alebo 

paušálne sadzby 

 

1.6. Suma   

1.7. Kategórie nákladov, na 

ktoré sa vzťahujú jednotkové 

náklady, jednorazové platby 

alebo paušálne sadzby 

 

1.8. Pokrývajú tieto kategórie 

nákladov všetky oprávnené 

výdavky na operáciu? (Á/N) 

 

1.9. Metóda úpravy(úprav)   

1.10. Overovanie plnenia mernej 

jednotky  

– aké dokumenty sa použijú na 

overovanie plnenia mernej 

jednotky, 

– opíšte, čo sa bude kontrolovať 

počas overovania zo strany 

riadiaceho orgánu (vrátane 

kontroly na mieste) a kto ho 

bude vykonávať,  

– aké sú opatrenia na zber a 

ukladanie uvedených 

 

                                                 
1 Pre jeden typ operácie prichádza do úvahy viacero doplnkových ukazovateľov (napríklad jeden ukazovateľ výstupu a jeden ukazovateľ 

výsledku). V týchto prípadoch sa polia 1.3 až 1.11 vyplnia za každý ukazovateľ. 
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údajov/dokumentov. 

1.11. Možné nevhodné stimuly 

alebo problémy spôsobené týmto 

ukazovateľom, ako ich možno 

zmierniť a odhadovaná úroveň 

rizika 

 

1.12. Očakávaná celková suma 

na refundáciu (vnútroštátna a 

EÚ)  

 

 

C. Výpočet štandardnej stupnice jednotkových nákladov, jednorazových platieb alebo 

paušálnych sadzieb 

1. Zdroj údajov použitých pri výpočte štandardnej stupnice jednotkových nákladov, 

jednorazových platieb alebo paušálnych sadzieb (kto produkoval, zbieral a zaznamenával 

údaje; kde sú údaje uložené; koncové dátumy; validácia atď.). 

 

2. Uveďte, prečo sú navrhovaná metóda a výpočet relevantné pre daný typ operácie. 

 

3. Uveďte, ako sa vykonali výpočty, najmä pokiaľ ide o všetky predpoklady týkajúce sa 

kvality alebo kvantity. V prípade potreby by sa mali použiť a priložiť k tejto prílohe 

štatistické dôkazy a referenčné hodnoty, a to vo formáte priamo použiteľnom Komisiou.  

 

4. Vysvetlite, ako ste zabezpečili, aby do štandardnej stupnice jednotkových nákladov, 

jednorazových platieb alebo paušálnych sadzieb boli zahrnuté iba oprávnené výdavky. 

 

5. Posúdenie zo strany orgánu(-ov) auditu týkajúce sa metodiky výpočtu, súm a opatrení na 

zabezpečenie overovania, kvality, zberu a ukladania údajov. 
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Dodatok 2: Financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi 

 

Vzor na predkladanie údajov na posúdenie Komisii 

(Článok 89) 

Dátum predloženia návrhu  

Aktuálna verzia   
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A. Zhrnutie hlavných prvkov  

Priorita  Fond Špecifický 

cieľ (cieľ 

Investovanie 

do 

zamestnanosti 

a rastu) alebo 

oblasť 

podpory 

(ENRF) 

Kategória 

regiónov  
Suma, na 

ktorú sa 

vzťahuje 

financovanie, 

ktoré nie je 

spojené s 

nákladmi 

Typ(-y) operácie Podmienky, ktoré sa majú 

splniť/výsledky, ktoré sa 

majú dosiahnuť 

Názov(-zvy) 

zodpovedajúcich 

ukazovateľov 

Merná jednotka 

ukazovateľa 

       Kód  Opis  

          

          

          

          

Celková 

pokrytá 

suma 
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B. Údaje podľa typu operácie (vyplniť za každý typ operácie) 

Typy operácie: 

1.1. Opis typu operácie   

1.2. Príslušná priorita/špecifický(-é) 

cieľ(-le) (cieľ Investovanie do 

zamestnanosti a rastu) alebo oblasť 

podpory (ENRF) 

 

 

 

1.3. Podmienky, ktoré sa majú splniť, 

alebo výsledky, ktoré sa majú 

dosiahnuť  

 

1.4. Lehota na splnenie podmienok 

alebo dosiahnutie výsledkov 
 

1.5. Vymedzenie ukazovateľa cieľov  

1.6. Merná jednotka ukazovateľa cieľov  

1.7. Strednodobé ciele (ak je to 

relevantné), na základe ktorých 

Komisia spustí refundáciu, a 

harmonogram refundácie 

Strednodobé ciele  Dátum Sumy 

   

   

1.8. Celková suma (vrátane 

vnútroštátneho financovania a 

financovania z prostriedkov EÚ) 

 

1.9. Metóda úpravy(úprav)  
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1.10. Overovanie plnenia výsledku 

alebo podmienky (ak je to relevantné, aj 

strednodobých cieľov) 

– opíšte, aké dokumenty sa použijú na 

overovanie plnenia výsledku alebo 

podmienky, 

– opíšte, čo sa bude kontrolovať počas 

overovania zo strany riadiaceho orgánu 

(vrátane kontroly na mieste) a kto ho 

bude vykonávať, 

– opíšte, aké sú opatrenia na zber a 

ukladanie údajov/dokumentov.  

 

 

 

 

1.11. Opatrenia na zabezpečenie 

audítorského záznamu  

Uveďte orgán(-y) zodpovedný(-é) za 

tieto opatrenia. 
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Dodatok 3:  Akčný plán ENRF pre maloobjemový pobrežný rybolov 

 

Vzor na predkladanie údajov na posúdenie Komisii 

Dátum predloženia návrhu  

Aktuálna verzia   

1. Opis maloobjemovej pobrežnej flotily 

Textové pole [5 000] 

2. Všeobecný opis stratégie pre rozvoj ziskového a udržateľného maloobjemového pobrežného rybolovu 

Textové pole [5 000] a orientačná celková suma alokovaná z ENRF 

3. Opis osobitných činností v rámci stratégie pre rozvoj ziskového a udržateľného maloobjemového pobrežného rybolovu 

Opis hlavných činností Orientačná suma 

alokovaná z ENRF (v 

EUR)  

Úprava a riadenie rybolovnej kapacity 

Textové pole [10 000] 

 

Podpora udržateľných a nízkouhlíkových rybolovných praktík 

odolných proti zmene klímy, ktoré minimalizujú škody na 

životnom prostredí Textové pole [10 000] 
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Posilnenie hodnotového reťazca odvetvia a podpora 

marketingových stratégií 

Textové pole [10 000] 

 

Podpora zručností, vedomostí, inovácií a budovania kapacít 

Textové pole [10 000] 

 

Zlepšenie zdravia, bezpečnosti a pracovných podmienok na 

palube rybárskych plavidiel 

Textové pole [10 000] 

 

Zvýšenie súladu s požiadavkami na zber údajov, 

vysledovateľnosť, monitorovanie, kontrolu a dohľad 

Textové pole [10 000] 

 

Zahrnutie prevádzkovateľov malého rozsahu do participačného 

riadenia námorného priestoru vrátane chránených morských 

oblastí a oblastí sústavy Natura 2000 

Textové pole [10 000] 

 

Diverzifikácia činností širšieho udržateľného modrého 

hospodárstva 

Textové pole [10 000] 

 

Kolektívna organizácia a účasť prevádzkovateľov malého 

rozsahu v rozhodovacom a konzultačnom procese 

Textové pole [10 000] 

 

 

4. Implementácia dobrovoľných usmernení Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) s cieľom zabezpečiť udržateľný 

maloobjemový rybolov, ak je to relevantné 

 

Textové pole [10 000]  

 

5. Implementácia regionálneho akčného plánu pre maloobjemový rybolov Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more, ak je to 

relevantné 



 

56 

 

 

Textové pole [10 000]  

6. Ukazovatele 

Tabuľka 1: Ukazovatele výstupu 

Názov ukazovateľov výstupu  Merná jednotka Čiastkový cieľ (2024) 

 

Cieľová hodnota (2029) 

 

    

    

 

Tabuľka 2: Ukazovatele výsledku 

Názov ukazovateľov výsledku  Merná jednotka Východisková 

hodnota 

Referenčný rok Cieľová hodnota (2029) 
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Dodatok 4:  Akčný plán ENRF pre každý najvzdialenejší región 

 

Vzor na predkladanie údajov na posúdenie Komisii 

Dátum predloženia návrhu  

Aktuálna verzia   

 

1. Opis stratégie pre udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva 

Textové pole [30 000] 

 

2. Opis hlavných plánovaných činností a zodpovedajúcich finančných prostriedkov 

Opis hlavných činností Suma alokovaná z ENRF 

(v EUR)  

Štrukturálna podpora odvetviam rybolovu a akvakultúry v rámci 

ENRF  

Textové pole [10 000] 

 

Kompenzácia dodatočných nákladov podľa článku 21 nariadenia 

o ENRF  
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Textové pole [10 000] 

Iné investície do udržateľného modrého hospodárstva potrebné 

na dosiahnutie udržateľného pobrežného rozvoja  

Textové pole [10 000] 

 

 

3. Opis synergie s inými zdrojmi financovania z prostriedkov Únie 

Textové pole [10 000] 

 

4. Opis synergie s akčným plánom pre maloobjemový pobrežný rybolov 

Textové pole [10 000] 
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PRÍLOHA VI 

Vzor programu pre AMIF, ISF a BMVI – článok 16 ods. 3 

Číslo CCI  

Názov v anglickom jazyku [255 znakov1] 

Názov v úradnom jazyku členského 

štátu 

[255] 

Verzia  

Prvý rok  [4] 

Posledný rok  [4] 

Oprávnenie od  

Oprávnenie do  

Číslo rozhodnutia Komisie   

Dátum rozhodnutia Komisie   

Číslo pozmeňujúceho rozhodnutia 

členského štátu 

 

Dátum nadobudnutia účinnosti 

pozmeňujúceho rozhodnutia 

členského štátu 

 

 

1. Stratégia programu: hlavné výzvy a reakcie politiky  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. a) body i) až v) a bod vii) a článok 17 ods. 3 písm. b) 

V tomto oddiele sa vysvetľuje, ako bude program riešiť hlavné výzvy identifikované v partnerskej 

dohode, uvádza zhrnutie výziev identifikovaných na národnej úrovni na základe miestnych, 

regionálnych a národných posúdení potrieb a/alebo stratégií. Poskytuje prehľad o stave 

implementácie príslušného acquis EÚ a pokrok dosiahnutý v oblasti akčných plánov EÚ a opisuje, 

ako sa týmto fondom podporí ich rozvoj počas programového obdobia.  

 

Textové pole [15 000] 

 

 

 

                                                 
1 Číslo v hranatých zátvorkách označuje počet znakov. 
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2. Špecifické ciele (opakuje sa pre každý špecifický cieľ, okrem technickej pomoci) 

Ref.: článok 17 ods. 2 a článok 17 ods. 4 

2.1. Názov špecifického cieľa [300]  

2.1.1. Opis špecifického cieľa  

V tomto oddiele sa pre každý špecifický cieľ opisujú východisková situácia, hlavné výzvy a 

navrhované reakcie podporované z fondu. Opisuje sa v nej, ktoré operačné ciele sa riešia s 

podporou fondu; poskytuje orientačný zoznam akcií v rámci rozsahu pôsobnosti článkov 3 a 4 

nariadení o AMIF, ISF alebo BMVI. 

Najmä: pokiaľ ide o prevádzkovú podporu, poskytuje odôvodnenie v súlade s článkom 17 

nariadenia o ISF, článkami 17 a 18 nariadenia o BMVI alebo článkom 20 nariadenia o AMIF. 

Obsahuje orientačný zoznam prijímateľov a ich zákonné povinnosti, hlavné úlohy, ktoré sa majú 

podporovať a orientačný počet zamestnancov, ktorí sa majú podporovať pre každého prijímateľa a 

úlohy. Pre ISF sa má prevádzková podpora opísať v bode 4 vzoru. 

V prípade osobitných činností opisuje, ako sa bude činnosť vykonávať a poskytuje odôvodnenie 

alokovanej sumy. Okrem toho v prípade spoločných osobitných činností hlavný členský štát uvedie 

zoznam zúčastnených členských štátov vrátane ich úlohy a prípadne ich finančného príspevku.  

V prípade núdzovej pomoci opisuje, ako sa bude akcia vykonávať a poskytuje odôvodnenie 

alokovanej sumy. 

Plánované využitie finančných nástrojov, ak je to relevantné. 

Vzťahuje sa iba na AMIF: presídlenie a solidarita sa predkladajú samostatne.  

Textové pole [16 000 znakov] 

2.1.2. Ukazovatele  

Tabuľka 1: Ukazovatele výstupu 

Špecifický cieľ Identif. 

kód [5] 

Ukazovateľ [255]  Merná jednotka Čiastkový cieľ 

(2024) 

Cieľová hodnota (2029) 

      

 

Tabuľka 2: Ukazovatele výsledku 

Špecifický 

cieľ 

Ident

if. 

kód 

[5] 

Ukazovateľ 

[255] 

Merná 

jednotka 

Východisková 

alebo 

referenčná 

hodnota 

Referenčný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2029) 

Zdroj 

údajov 

[200] 

Poznámky 

[200] 
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2.1.3. Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie  

Ref.: článok 17 ods. 5 a článok 10 ods. 16 nariadenia o BMVI alebo článok 10 ods. 9 nariadenia o ISF alebo článok 10 ods. 8 

nariadenia o AMIF 

Tabuľka 3 

Špecifický cieľ  Typ intervencie Kód Orientačná suma (v EUR) 

    

 

1.1. Prevádzková podpora (iba pre ISF) 

Tento oddiel sa vzťahuje iba na programy, ktoré dostávajú podporu z ISF a poskytuje odôvodnenie 

na jeho využívanie v súlade s článkom 17 nariadenia o ISF. Obsahuje orientačný zoznam 

prijímateľov a ich zákonné povinnosti, hlavné úlohy, ktoré sa majú podporovať a orientačný počet 

zamestnancov, ktorí sa majú podporovať pre každého prijímateľa a úlohy. Pozri aj bod 2.1.1 vyššie.  

 

Textové pole [5 000] 

 

Tabuľka 4 

Typ intervencie Kód Orientačná suma (v EUR) 

   

 

1.2. Technická pomoc  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. e), článok 30 VN, článok 31 VN, článok 89 VN 

Textové pole [5 000] (Technická pomoc v rámci platieb s paušálnou sadzbou) 

Textové pole [3 000] (Technická pomoc v rámci platieb, ktoré nie sú spojené s nákladmi) 

 

Tabuľka 5 

Typ intervencie Kód Orientačná suma (v EUR) 
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3. Finančný plán 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) 

3.1. Finančné prostriedky podľa roku 

Tabuľka 6 

Fond 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu  

         

 

3.2. Celkové finančné prostriedky z fondu a spolufinancovanie z národných zdrojov 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) bod iv) 

Tabuľka 7 

Špecifický cieľ 

 

 

Typ akcie 

Základ 

pre 

výpočet 

podpory 

EÚ 

(celkovej 

alebo 

verejnej) 

Príspevok 

EÚ (a) 

 

Vnútroštátny 

príspevok 

(b)=(c)+(d) 

 

Orientačné 

rozdelenie 

vnútroštátnych 

príspevkov 

Spolu  

e=(a)+(b) 

Miera 

spolufinancovania 

(f)=(a)/(e) 

verejné 

(c) 

súkromné 

(d) 

Špecifický 

cieľ 1 

Typ akcie č. 1 

[odkaz na článok 8 

ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

 Typ akcie č. 2 

[odkaz na článok 8 

ods. 2 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

 Typ akcie č. 3 

[odkaz na článok 8 

ods. 3 a článok 8 

ods. 4 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

 Typ akcie č. 4 

[odkaz na články 

14 a 15 nariadenia 

o AMIF] 

       

Spolu za ŠC 1         

ŠC 2 Typ akcie č. 1 

[odkaz na článok 8 

ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

 Typ akcie č. 2 

[odkaz na článok 8 
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ods. 2 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

 Typ akcie č. 3 

[odkaz na článok 8 

ods. 3 a článok 8 

ods. 4 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

Spolu za ŠC 2         

ŠC 3 Typ akcie č. 1 

[odkaz na článok 8 

ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

 Typ akcie č. 2 

[odkaz na článok 8 

ods. 2 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

 Typ akcie č. 3 

[odkaz na článok 8 

ods. 3 a článok 8 

ods. 4 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

       

Spolu za ŠC 3         

Technická 

pomoc (čl. 30 

VN) 

        

Technická 

pomoc (čl. 31 

VN) 

        

Celkový súčet         

 

Tabuľka 8 [vzťahuje 

sa iba na AMIF] 

Počet osôb ročne 

Kategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Presídlenie        

Prijímanie osôb z 

humanitárnych 

dôvodov 

       

[iné kategórie]        
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4. Základné podmienky  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. h) 

Tabuľka 9 

Základné podmienky Splnenie základnej 

podmienky  

Kritériá  Splnenie 

kritérií  

Odkaz na príslušné 

dokumenty 

Odôvodnenie 

  Kritérium 

1 

Á/N [500] [1000] 

  Kritérium 

2 

   

5. Orgány zodpovedné za program  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. j); články 65 a 78 VN 

Tabuľka 10 Názov inštitúcie[500] Meno a funkcia kontaktnej 

osoby[200] 
E-mail [200] 

Riadiaci orgán    

Orgán auditu    

Orgán, ktorý prijíma platby 

Komisie 
   

 

6. Partnerstvo  

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. g)  

Textové pole [10 000]  

 

7. Informovanie a zabezpečenie viditeľnosti 

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. i) VN, článok 42 ods. 2  

Textové pole [4 500] 
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8. Použitie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a 

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi 

Ref.: články 88 a 89 VN 

Uvedenie využívania článkov 88 a 89:* Špecifický 

cieľ 

Využívanie refundácie oprávnených výdavkov na základe jednotkových nákladov, 

jednorazových platieb a paušálnych sadzieb v rámci priority podľa článku 88 VN 

 

Využívanie financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89 VN  

* Úplné informácie sa poskytnú podľa vzorov v dodatkoch. 

 

DODATKY  

 Refundácia oprávnených výdavkov na základe jednotkových nákladov, jednorazových platieb a 

paušálnych sadzieb (článok 88 VN) 

 Financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi (článok 89 VN) 
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Dodatok 1: Refundácia oprávnených výdavkov členskému štátu Komisiou na základe 

jednotkových nákladov, jednorazových platieb a paušálnych sadzieb  

Vzor na predkladanie údajov na posúdenie Komisii 

(Článok 88) 

 

Dátum predloženia návrhu  

Aktuálna verzia   
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A. Zhrnutie hlavných prvkov  

Priorita  Fond Odhadovaný 

podiel celkovej 

finančnej 

alokácie v rámci 

priority, na ktorú 

sa uplatňuje SCO 

v % (odhad) 

Typ(-y) operácie Názov(-zvy) zodpovedajúcich 

ukazovateľov 

Merná jednotka 

ukazovateľa 

Typ SCO 

(štandardná 

stupnica 

jednotkových 

nákladov, 

jednorazové 

platby alebo 

paušálne 

sadzby) 

Zodpovedajúce 

štandardné stupnice 

jednotkových 

nákladov, jednorazové 

platby alebo paušálne 

sadzby 

   Kód Opis Kód  Opis    
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B. Údaje podľa typu operácie (vyplniť za každý typ operácie) 

Bola riadiacemu orgánu poskytnutá podpora externej spoločnosti pri stanovovaní ďalej 

uvedených zjednodušených nákladov?  

Ak áno, uveďte, o akú externú spoločnosť ide:  Áno/Nie – Názov externej spoločnosti 

Typy operácie: 

1.1. Opis typu operácie   

1.2. Príslušná priorita/špecifický(-é) 

cieľ(-le) (cieľ Investovanie do 

zamestnanosti a rastu) alebo oblasť 

podpory (ENRF) 

 

 

 

1.3. Názov ukazovateľa
1
  

1.4. Merná jednotka ukazovateľa  

1.5. Štandardná stupnica jednotkových 

nákladov, jednorazové platby alebo 

paušálne sadzby 

 

1.6. Suma  

1.7. Kategórie nákladov, na ktoré sa 

vzťahujú jednotkové náklady, 

jednorazové platby alebo paušálne 

sadzby 

 

1.8. Pokrývajú tieto kategórie nákladov 

všetky oprávnené výdavky na operáciu? 

(Á/N) 

 

1.9. Metóda úpravy(úprav)   

1.10. Overovanie plnenia mernej 

jednotky  

– opíšte, aké dokumenty sa použijú na 

overovanie plnenia mernej jednotky, 

– opíšte, čo sa bude kontrolovať počas 

overovania zo strany riadiaceho orgánu 

(vrátane kontroly na mieste) a kto ho 

bude vykonávať,  

– opíšte, aké sú opatrenia na zber a 

ukladanie uvedených 

údajov/dokumentov. 

 

1.11. Možné nevhodné stimuly alebo 

problémy spôsobené týmto 

ukazovateľom, ako ich možno zmierniť 

 

                                                 
1 Pre jeden typ operácie prichádza do úvahy viacero doplnkových ukazovateľov (napríklad jeden ukazovateľ výstupu a jeden ukazovateľ 

výsledku). V týchto prípadoch sa polia 1.3 až 1.11 vyplnia za každý ukazovateľ. 
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a odhadovaná úroveň rizika 

1.12. Očakávaná celková suma na 

refundáciu (vnútroštátna a EÚ)  
 

 

 

C. Výpočet štandardnej stupnice jednotkových nákladov, jednorazových platieb alebo 

paušálnych sadzieb 

1. Zdroj údajov použitých pri výpočte štandardnej stupnice jednotkových nákladov, 

jednorazových platieb alebo paušálnych sadzieb (kto produkoval, zbieral a zaznamenával 

údaje; kde sú údaje uložené; koncové dátumy; validácia atď.). 

 

2. Uveďte, prečo sú navrhovaná metóda a výpočet relevantné pre daný typ operácie: 

 

3. Uveďte, ako sa vykonali výpočty, najmä pokiaľ ide o všetky predpoklady týkajúce sa 

kvality alebo kvantity. V prípade potreby by sa mali použiť a priložiť k tejto prílohe 

štatistické dôkazy a referenčné hodnoty, a to vo formáte priamo použiteľnom Komisiou.  

 

4. Vysvetlite, ako ste zabezpečili, aby do štandardnej stupnice jednotkových nákladov, 

jednorazových platieb alebo paušálnych sadzieb boli zahrnuté iba oprávnené výdavky. 

 

5. Posúdenie zo strany orgánu(-ov) auditu týkajúce sa metodiky výpočtu, súm a opatrení na 

zabezpečenie overovania, kvality, zberu a ukladania údajov. 
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Dodatok 2: Financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi 

 

Vzor na predkladanie údajov na posúdenie Komisii 

(Článok 89) 

Dátum predloženia návrhu  

Aktuálna verzia   
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A. Zhrnutie hlavných prvkov  

Priorita  Fond Suma, na 

ktorú sa 

vzťahuje 

financovanie, 

ktoré nie je 

spojené s 

nákladmi 

Typ(-y) operácie Podmienky, ktoré sa majú 

splniť/výsledky, ktoré sa 

majú dosiahnuť 

Názov(-zvy) zodpovedajúcich 

ukazovateľov 

Merná jednotka 

ukazovateľa 

     Kód  Opis  

        

        

        

        

Celková 

pokrytá 

suma 
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B. Údaje podľa typu operácie (vyplniť za každý typ operácie) 

Typy operácie: 

1.1. Opis typu operácie   

1.2. Príslušná priorita/špecifický(-é) cieľ(-le) 

 

 

 

1.3. Podmienky, ktoré sa majú splniť, alebo výsledky, 

ktoré sa majú dosiahnuť  
 

1.4. Lehota na splnenie podmienok alebo dosiahnutie 

výsledkov 
 

1.5. Vymedzenie ukazovateľa cieľov  

1.6. Merná jednotka ukazovateľa cieľov  

1.7. Strednodobé ciele (ak je to relevantné), na základe 

ktorých Komisia spustí refundáciu, a harmonogram 

refundácie 

Strednodobé 

ciele  
Dátum Sumy 

   

   

1.8. Celková suma (vrátane vnútroštátneho 

financovania a financovania z prostriedkov EÚ) 
 

1.9. Metóda úpravy(úprav)  

1.10. Overovanie plnenia výsledku alebo podmienky 

(ak je to relevantné, aj strednodobých cieľov) 

– aké dokumenty sa použijú na overovanie plnenia 

výsledku alebo podmienky, 

– opíšte, čo sa bude kontrolovať počas overovania zo 

strany riadiaceho orgánu (vrátane kontroly na mieste) a 

kto ho bude vykonávať, 

– aké sú opatrenia na zber a ukladanie uvedených 

údajov/dokumentov.  

 

 

 

 

1.11. Opatrenia na zabezpečenie audítorského 

záznamu  

Uveďte orgán(-y) zodpovedný(-é) za tieto opatrenia. 
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PRÍLOHA VII 

Vzor na prenos údajov – článok 37 a článok 68 ods. 1 písm. g)
1
 

TABUĽKA 1: Finančné informácie na úrovni priority a programu [článok 37 ods. 2 písm. a)] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Rozpočtové prostriedky priority na základe programu  Kumulatívne údaje o finančnom pokroku programu  

Priorita  Špecifick

ý cieľ 

Fond Kateg

ória 

regió

nov 

Základ pre 

výpočet 

príspevku 

Únie* 

(Celkový 

príspevok 

alebo 

verejný 

príspevok) 

Celkové 

finančné 

prostriedky 

(v EUR) 

Miera 

spolufina

ncovania 

(%) 

Celkové 

oprávnené 

náklady na 

operácie 

vybrané na 

podporu 

(v EUR) 

 

 

Príspevky z 

fondov na 

operácie 

vybrané na 

podporu 

(v EUR) 

Podiel 

celkovej 

alokácie na 

vybrané 

operácie 

(v %) 

 

[stĺpec 

7/stĺpec 5 x 

100] 

 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

Podiel 

celkovej 

alokácie na 

oprávnené 

výdavky, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií (v %) 

 

[stĺpec 

10/stĺpec 5 x 

100] 

Počet 

vybraných 

operácií 

   Výpočet  Výpočet  

                                                 
1 Vysvetlivky ku charakteristikám polí: 

type: N = číslo, D = dátum, S = reťazec, C = zaškrtávacie políčko, P = percentuálny podiel, B = booleovský, Cu = mena  

input: M = manuálne, S = výber, G = vytvorené systémom 
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<type=

'S’ 

input='

G'> 

<type='S

’ 

input='G

'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type

='S’ 

input

='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='P

’ 

input='G'

> 

<type='Cu

' 

input='M'

> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

             

Priorita 

1 

ŠC 1 EFRR           

Priorita 

2 

ŠC 2 ESF+           

Priorita 

3 

ŠC 3 Kohézny 

fond 

Nevz

ťahuj

e sa 

         

Spolu   EFRR Mene

j 

rozvi

nuté 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  EFRR Prech

odné 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  EFRR Rozvi

nutejš

ie 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  EFRR Osobi

tná 

aloká

cia 

pre 

najvz

dialen

ejšie 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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alebo 

sever

né 

riedk

o 

osídle

né 

regió

ny 

Spolu  ESF Mene

j 

rozvi

nuté 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  ESF Prech

odné 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  ESF Rozvi

nutejš

ie 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  ESF Osobi

tná 

aloká

cia 

pre 

najvz

dialen

ejšie 

regió

ny 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Spolu  Kohézny 

fond 

Nevz

ťahuj

e sa 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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Celkov

ý súčet  

 Všetky 

fondy 

  <type='N' 

input=' G '> 

 <type='N' 

input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='N' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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TABUĽKA 2: Rozdelenie kumulatívnych finančných údajov podľa typu intervencie [článok 37 ods. 2 písm. a)] 

  

Priori

ta  

Špecifick

ý cieľ 

Charakteristika 

výdavku 

Kategorizácia podľa dimenzií Finančné údaje 

 

  Fond Kategó

ria 

regióno

v 

1 

Oblasť 

intervenc

ie 

2 

Forma 

financo

vania 

3 

Dimenzia 

„územná 

realizácia“ 

4 

Dimenzia 

„hospodárs

ka 

činnosť“ 

5 

Dimenzia 

„umiestnenie“ 

6 

Sekundárny 

tematický 

okruh ESF+ 

7 

Dimenzia 

„makroregión a 

morská oblasť“ 

 

 

Celkové 

oprávnené 

náklady na 

operácie 

vybrané na 

podporu 

(v EUR) 

 

Celkov

á 

oprávn

ená 

výška 

výdavk

ov, 

ktoré 

prijímat

elia 

vynalož

ili a 

zaplatil

i pri 

vykoná

vaní 

operáci

í 

 

Počet 

vybraných 

operácií 

 

<type

='S’ 

input

='S'> 

<type='S

’ 

input='S'

> 

<type

='S’ 

input

='S'> 

<type='

S’ 

input='

S'> 

<type='S’ 

input='S'

> 

<type='

S’ 

input='

S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='

Cu' 

input=

M'> 

<type='N' 

input=M'> 
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TABUĽKA 3: Spoločné ukazovatele výstupu a ukazovatele výstupu špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu [článok 37 ods. 2 písm. b)] 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Údaje o ukazovateľoch výstupu z operačného programu 

[extrahované z tabuľky 2 operačného programu] 
Doterajší pokrok ukazovateľov výstupu 

Priorita 
Špecifický 

cieľ 
Fond 

Kategória 

regiónov 
Identif. kód 

Názov 

ukazovateľa 

Rozdelenie 

ukazovateľov1 

(z toho:) 

Merná 

jednotka 

Čiastkový 

cieľ (2024) 

Cieľová 

hodnota 

2029 

Prognóza k 

dátumu 

[dd/mm/rr] 

Výsledky k 

dátumu 

[dd/mm/rr] 

Základ v 

usmerneniach 

Komisie 

(Áno/Nie) 

Poznámky 

<type='S’ 

input='G'>2
 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='C' 

input='S'> 

<type='S' 

input='M'> 

…              

 

  

                                                 
1 Vzťahuje sa iba na niektoré ukazovatele. Viac informácií nájdete v usmerneniach Komisie.  
2 Vysvetlivky ku charakteristikám polí: 

type: N = číslo, S = reťazec, C = zaškrtávacie políčko 

input: M = manuálne, S = výber, G = vytvorené systémom 
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TABUĽKA 4: Mzdy zamestnancov financované z EFRR a Kohézneho fondu na úrovni programu [článok 37 ods. 2 písm. b)] 

 

Fond 
Identif. 

kód 
Názov ukazovateľa Merná jednotka 

Ročná dosiahnutá hodnota k dátumu 

[dd/mm/rr] 
Základ v usmerneniach Komisie (Áno/Nie) Poznámky 

2021 … 2029 

<type='S' 

input='M'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='C' input='S'> <type='S' 

input='M'> 

 RCO xx Zamestnanci financovaní 

z fondu 

Ekvivalent plného 

pracovného času 

     

 

TABUĽKA 5: Viacnásobná podpora podnikom z EFRR a Kohézneho fondu na úrovni programu [článok 37 ods. 2 písm. b)] 

Identif. kód Názov ukazovateľa Rozdelenie ukazovateľov 

(z toho:) 

Počet podnikov, ktorým sa 

dostáva viacnásobná podpora 

k dátumu 

[dd/mm/rr] 

Základ v usmerneniach 

Komisie (Áno/Nie) 

Poznámky 

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' input='M'> <type='C' input='S'> <type='S' input='M'> 

RCO 01 Podporované podniky Mikro    

RCO 01 Podporované podniky Malé    

RCO 01 Podporované podniky Stredné    

RCO 01 Podporované podniky Veľké    

RCO 01 Podporované podniky Spolu <type='N' input='G'>   
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TABUĽKA 6: Spoločné ukazovatele výsledku a ukazovatele výsledku špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu [článok 37 ods. 2 písm. b)] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Údaje o ukazovateľoch výsledku z operačného programu [extrahované z tabuľky 3 operačného programu] Doterajší pokrok ukazovateľov výsledku 

Priorita 
Špecifick

ý cieľ 
Fond 

Kategória 

regiónov 

Ident

if. 

kód 

Názov 

ukazovateľ

a 

Rozdelenie 

ukazovateľ

ov3 

(z toho:) 

Merná 

jednotka 

Východisko

vá hodnota 

programu 

Cieľová 

hodnota 2029 

Aktualizovaná 

východisková hodnota k 

dátumu [dd/mm/rr] 

Hodnota k dátumu 

[dd/mm/rr] 
Základ v 

usmerneniach 

Komisie 

(Áno/Nie) 

Poznámky 

Prognóza Uzavretá Prognóza Dosiahnutá 

<type='S

’ 

input='G

'>4 

<type='S

’ 

input='G'

> 

<typ

e='S’ 

input

='G'

> 

<type='S

’ 

input='G'

> 

<typ

e='S’ 

input

='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='C' 

input='S'> 

<type='S' 

input='M'> 

…                

 

  

                                                 
3 Vzťahuje sa iba na niektoré ukazovatele. Viac informácií nájdete v usmerneniach Komisie.  
4 Vysvetlivky ku charakteristikám polí: 

type: N = číslo, S = reťazec, C = zaškrtávacie políčko 

input: M = manuálne, S = výber, G = vytvorené systémom 
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TABUĽKA 7: Prognóza sumy, v súvislosti s ktorou členský štát predpokladá predloženie žiadosti o platbu za bežný a nasledujúci kalendárny rok [článok 68 ods. 1 

písm. g)] 

V prípade potreby sa vyplní za každý program, podľa fondu a kategórie regiónov 

Fond Kategória regiónov Príspevok Únie 

[bežný kalendárny rok] [nasledujúci kalendárny 

rok] 

január – október november – december január – december 

EFRR Menej rozvinuté regióny <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Rozvinutejšie regióny <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Najvzdialenejšie 

a severné riedko osídlené 

regióny
5
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

EÚS  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ESF Menej rozvinuté regióny <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Rozvinutejšie regióny <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Najvzdialenejšie regióny
6
 <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Kohézny fond  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ENRF     

AMF     

ISF     

BMVI     

                                                 
5 Mala by sa uvádzať len osobitná alokácia pre najvzdialenejšie regióny/severné riedko osídlené regióny. 
6 Mala by sa uvádzať len osobitná alokácia pre najvzdialenejšie regióny. 
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TABUĽKA 8: Údaje o finančnom nástroji (FN) (článok 37 ods. 3) 

Priorita  Charakteristika výdavku Oprávnené výdavky podľa produktu Výška súkromných a verejných zdrojov mobilizovaných popri 

fondoch 

Výška 

nákladov a 

poplatkov 

súvisiacich s 

riadením 

deklarovaných 

ako oprávnené 

výdavky 

Úroky a iné 

výnosy získané 

z podpory 

fondov na 

finančné 

nástroje uvedené 

v článku 54 

Vrátené 

programové 

zdroje, ktoré 

možno pripísať 

podpore z 

fondov uvedené 

v článku 56 

 Fond Špecifický 

cieľ 

Kategória 

regiónov 

Úvery 

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Záruka  

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Kapitálové 

alebo kvázi 

kapitálové 

investície 

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Doplnková 

podpora 

kombinovaná 

v rámci FN 

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Úvery 

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Záruka 

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Kapitálové 

alebo kvázi 

kapitálové 

investície  

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

Doplnková 

podpora 

kombinovaná 

v rámci FN 

(kód pre 

formu 

financovania 

FN) 

input = 

výber 

input = 

výber 

input = 

výber 

input = 

výber 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 

input = 

manuálne 
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PRÍLOHA VIII 

Informovanie a zabezpečenie viditeľnosti – články 42 a 44 

1. Používanie a technická charakteristika znaku Únie 

1.1. Znak Európskej únie je jasne viditeľný na všetkých informačných materiáloch, ako napríklad 

na tlačených alebo digitálnych produktoch, webových sídlach alebo ich mobilných verziách, 

ktoré sa týkajú implementácie operácie a sú určené verejnosti alebo účastníkom.  

1.2. Názov „Financovaný EURÓPSKOU ÚNIOU“ alebo „Spolufinancovaný EURÓPSKOU 

ÚNIOU“ sa vždy vypisuje celý a je umiestnený vedľa znaku. 

1.3. Spolu so znakom Únie možno použiť jeden z týchto typov písma: Arial, Auto, Calibri, 

Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nepoužíva sa kurzíva, podčiarkovanie ani 

efekty písma. 

1.4. Text a znak Únie sú spolu umiestnené tak, aby sa nijakým spôsobom neprekrývali.  

1.5. Použitá veľkosť písma musí byť úmerná veľkosti znaku. 

1.6. V závislosti od pozadia bude farba písma reflexná modrá (reflex blue), čierna alebo biela. 

1.7. Znak Európskej únie sa neupravuje ani nespája so žiadnymi inými grafickými prvkami alebo 

textami. Ak sú okrem znaku Únie zobrazené iné logá, znak Únie musí mať prinajmenšom 

rovnakú veľkosť ako najväčšie z nich. Na zvýraznenie podpory Únie nesmie byť okrem znaku 

Únie použitá žiadna iná vizuálna identita ani logo. 

1.8. Ak na rovnakom mieste prebieha niekoľko operácií, ktoré sa podporujú rovnakými alebo 

rôznymi nástrojmi financovania, alebo je ďalšie financovanie poskytnuté pre tú istú operáciu 

neskôr, uvádza sa iba jedna tabuľa alebo pútač. 

1.9. Grafické normy pre znak Únie a vymedzenie štandardných farieb: 

A. OPIS SYMBOLOV 

Na pozadí modrej oblohy je dvanásť zlatých hviezd usporiadaných do kruhu, ktorý predstavuje úniu 

európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom číslo dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu. 

B. HERALDICKÝ OPIS 

Na azúrovom poli je kruh z dvanástich zlatých päťcípych hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú. 

C. GEOMETRICKÝ OPIS 

 

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých 

hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom 

uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, 

ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky vlajky. 

Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp smeruje zvisle nahor a dva cípy sú v pravom uhle so 

sťažňom vlajky. Kruh je usporiadaný tak, že poloha hviezd zodpovedá umiestneniu čísel na hodinovom 

ciferníku. Ich počet je nemenný. 

D. REGULAČNÉ FARBY 

Znak má tieto farby: PANTONE REFLEX BLUE na ploche obdĺžnika, PANTONE YELLOW pre hviezdy. 
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E. ŠTVORFAREBNÝ POSTUP 

Ak sa používa postup štyroch farieb, znovu vytvorte tieto dve štandardné farby s použitím štyroch farieb z 

postupu štyroch farieb. 

Farbu PANTONE YELLOW získame použitím 100 % „Process Yellow“. 

Farbu PANTONE REFLEX BLUE získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“. 

INTERNET 

PANTONE REFLEX BLUE zodpovedá na webovej palete farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) a 

PANTONE YELLOW zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00). 

MONOCHROMATICKÝ REPRODUKČNÝ PROCES 

Ak použijete len čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí. 

 

Ak používate modrú farbu (Reflex Blue), použite ju na 100 % s hviezdami zobrazenými v bielom negatíve. 

 

REPRODUKCIA NA FAREBNOM POZADÍ 

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 

1/25 výšky obdĺžnika. 

 

Zásady používania znaku Únie tretími stranami sa vymedzujú v administratívnej dohode s Radou Európy1. 

2. Licencia na práva duševného vlastníctva uvedená v článku 44 ods. 6 zabezpečuje EÚ tieto 

práva: 

2.1. interné použitie, t. j. právo reprodukovať, kopírovať a sprístupňovať informačné a 

zviditeľňujúce materiály pre inštitúcie, agentúry a zamestnancov EÚ a jej členských štátov; 

2.2. reprodukciu informačných a zviditeľňujúcich materiálov akýmkoľvek spôsobom a 

akoukoľvek formou ako celok alebo čiastočne; 

2.3. komunikáciu s verejnosťou o informačných a zviditeľňujúcich materiáloch akoukoľvek 

formou komunikácie; 

2.4. verejné šírenie informačných a zviditeľňujúcich materiálov (alebo ich kópií) akoukoľvek 

formou; 

2.5. ukladanie a archiváciu informačných a zviditeľňujúcich materiálov; 

2.6. udeľovanie sublicencií práv tretím stranám na informačné a zviditeľňujúce materiály; 

2.7. EÚ môžu byť pridelené ďalšie práva. 

PRÍLOHA IX 

Prvky dohôd o financovaní a strategických dokumentoch – článok 53 

 

1. Prvky dohôd o financovaní pre finančné nástroje implementované podľa článku 53 ods. 3 

                                                 
1 Ú. v. EÚ 2012/C 271/04 z 8.9.2012. 
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 a) investičná stratégia alebo politika vrátane vykonávacích opatrení, ponúkaných finančných 

produktov, konečných prijímateľov, na ktorých sa táto stratégia zameriava, a plánovanej 

kombinácie s podporou vo forme grantov (v prípade potreby); 

 b) podnikateľský plán alebo rovnocenné dokumenty pre finančný nástroj, ktorý sa má 

vykonávať vrátane očakávaného pákového efektu uvedeného v článku 52 ods. 3 písm. a); 

 c) očakávané výsledky cieľových hodnôt, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom 

finančného nástroja s cieľom prispieť k špecifickým cieľom a výsledkom príslušnej priority;  

 d) ustanovenia o monitorovaní implementácie investícií a investičných príležitostí vrátane 

podávania správ zo strany finančného nástroja holdingovému fondu a riadiacemu orgánu na 

účely zabezpečenia súladu s článkom 37; 

 e) audítorské požiadavky, ako sú minimálne požiadavky na vedenie dokumentácie na úrovni 

finančného nástroja (v prípade potreby na úrovni holdingového fondu) a požiadavky v 

súvislosti s vedením osobitných záznamov za rôzne formy podpory v súlade s článkom 52 (v 

prípade potreby) vrátane ustanovení a požiadaviek týkajúcich sa prístupu k dokumentom zo 

strany orgánov auditu členských štátov, audítorov Komisie a Európskeho dvora audítorov s 

cieľom zabezpečiť jednoznačný audítorský záznam v súlade s článkom 76; 

 f) požiadavky a postupy týkajúce sa správy príspevkov poskytnutých z programu v súlade s 

článkom 86 a prognózy investičných príležitostí vrátane požiadaviek na zverenecké/osobitné 

účtovníctvo, ako sa uvádza v článku 53;  

 g) požiadavky a postupy týkajúce sa správy úrokov a iných vytvorených výnosov, ako sa 

uvádza v článku 54 vrátane prijateľných pokladničných operácií/investícií, ako aj povinnosti a 

záväzky príslušných strán;  

 h) ustanovenia týkajúce sa výpočtu a úhrady vzniknutých nákladov na riadenie alebo 

poplatkov za riadenie finančného nástroja v súlade s článkom 62;  

i) ustanovenia týkajúce sa opätovného použitia prostriedkov, ktoré možno pripísať podpore z 

fondov v súlade s článkom 56, a politiky pre prípad vystúpenia z finančného nástroja, pokiaľ 

ide o príspevok z fondov; 

 j) podmienky prípadného celkového alebo čiastočného stiahnutia programových príspevkov z 

programov na finančné nástroje, v prípade potreby vrátane fondu fondov;  

 k) ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, že orgány implementujúce finančné 

nástroje riadia finančné nástroje nezávisle a v súlade s príslušnými odbornými normami a že 

konajú výlučne v záujme strán prispievajúcich na finančný nástroj;  

l) ustanovenia o ukončení finančného nástroja;  

m) iné podmienky poskytovania príspevkov z programu na finančný nástroj;  

n) ohodnotenie a výber orgánov implementujúcich finančné nástroje vrátane výziev na 

vyjadrenie záujmu alebo postupov verejného obstarávania (iba v prípade finančných nástrojov 

organizovaných holdingovým fondom). 

 

 

2. Prvky strategických dokumentov uvedených v článku 53 ods. 1 
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 a) investičná stratégia alebo politika finančného nástroja, všeobecné podmienky plánovaných 

dlhových produktov, prijímateľov, na ktorých sa táto stratégia zameriava, a podporované 

akcie; 

 b) podnikateľský plán alebo rovnocenné dokumenty pre finančný nástroj, ktorý sa má 

implementovať, vrátane očakávaného pákového efektu uvedeného v článku 52;  

 c) použitie alebo opätovné použitie prostriedkov, ktoré možno pripísať podpore z fondov v 

súlade s článkami 54 a 56; 

 d) monitorovanie a podávanie správ o implementovaní finančného nástroja na účely 

zabezpečenia súladu s článkom 37. 
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PRÍLOHA X 

Kľúčové požiadavky na systémy riadenia a kontroly a ich klasifikácia – článok 63 ods. 1  

 

Tabuľka 1 – Kľúčové požiadavky na systém riadenia a kontroly Príslušné 

subjekty/orgány 

1. Vhodné oddelenie funkcií a písomné opatrenia týkajúce sa 

podávania správ, dohľadu a kontroly úloh delegovaných na 

sprostredkovateľský orgán 

Riadiaci orgán 

2. Vhodné kritériá a postupy pri výbere operácií Riadiaci orgán 

3. Vhodné informácie poskytnuté prijímateľom týkajúce sa 

príslušných podmienok pre podporu vybraných operácií 

Riadiaci orgán 

4. Vhodné overovanie zo strany riadiaceho orgánu vrátane vhodných 

postupov na kontrolu splnenia podmienok na financovanie, ktoré 

nie je spojené s nákladmi, a na zjednodušené vykazovanie 

nákladov 

Riadiaci orgán  

5. Efektívny systém na zabezpečenie toho, že sa uchovávajú všetky 

doklady požadované na audítorský záznam 

Riadiaci orgán 

6. Spoľahlivý elektronický systém (vrátane prepojení so systémami 

elektronickej výmeny údajov s prijímateľmi) na zaznamenávanie a 

ukladanie údajov na účely monitorovania, vyhodnocovania, 

finančného riadenia, overovaní a auditov vrátane vhodných 

postupov s cieľom zaistiť bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov 

a overovanie používateľov 

Riadiaci orgán  

7. Účinná implementácia primeraných opatrení na boj proti 

podvodom 

Riadiaci orgán 

8. Vhodné postupy na vypracovanie vyhlásenia riadiaceho subjektu Riadiaci orgán 

9. Vhodné postupy na potvrdenie toho, že výdavky zaznamenané v 

účtoch sú zákonné a riadne  

Riadiaci orgán  

10. Vhodné postupy na vypracovanie a predloženie žiadostí 

o priebežnú platbu a zostavenie účtov 

Riadiaci 

orgán/Orgán 

vykonávajúci 

účtovnú funkciu 

11. Vhodné oddelenie funkcií a funkčná nezávislosť medzi orgánom 

auditu (a prípadne inými orgánmi auditu alebo kontroly, na ktorý 

sa v relevantnom prípade orgán auditu spolieha a dohliada naň) a 

inými orgánmi zodpovednými za programy a audítorskej činnosti 

vykonávanej v súlade s medzinárodne prijatými audítorskými 

štandardami 

Orgán auditu 

12. Vhodné systémové audity Orgán auditu 
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13. Vhodné audity operácií Orgán auditu 

14. Vhodné audity účtov Orgán auditu 

15. Vhodné postupy na poskytnutie spoľahlivého audítorského 

stanoviska a na prípravu výročnej kontrolnej správy 

Orgán auditu 

 

Tabuľka 2 – Klasifikácia systémov riadenia a kontroly, pokiaľ ide o ich účinné fungovanie 

Kategória 1 Funguje dobre. Sú potrebné iba menšie zlepšenia alebo nie sú potrebné žiadne. 

Kategória 2 Funguje. Sú však potrebné určité zlepšenia. 

Kategória 3 Funguje čiastočne. Sú potrebné značné zlepšenia. 

Kategória 4 V podstate nefunguje. 
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PRÍLOHA XI 

Prvky audítorského záznamu – článok 63 ods. 5 

 

I. Záväzné prvky audítorského záznamu pre granty: 

 
1.  1. dokumentácia, ktorá umožní riadiacemu orgánu overiť uplatnenie podmienok účasti tak, 

ako aj dokumentácia týkajúca sa celkového výberového konania a schválenia operácie; 

2.  2. dokument (dohoda o grante alebo rovnocenný dokument) podpísaný medzi prijímateľom 

a riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, v ktorom sú stanovené podmienky 

podpory; 

3.  3. účtovné záznamy o žiadostiach o platbu predložené prijímateľom, ako sa uvádza v 

elektronickom systéme riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu; 

4.  4. dokumentácia o overeniach týkajúcich sa požiadaviek nepremiestnenia a trvalosti, ako sa 

uvádza v článku 59, článku 60 ods. 2 a článku 67 ods. 3 písm. h); 

5.  5. doklad o zaplatení verejného príspevku prijímateľovi a doklad o dátume uskutočnenej 

platby; 

6.  6. dokumentácia preukazujúca administratívne kontroly, prípadne kontroly na mieste, 

vykonané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom; 

7.  7. informácie o vykonaných auditoch; 

8.  8. dokumentácia týkajúca sa nadväzujúcich činností riadiaceho 

orgánu/sprostredkovateľského orgánu na účely overovaní zo strany riadiaceho orgánu a 

zistení auditu; 

9.  9. dokumentácia, ktorá umožní overenie súladu s uplatniteľným právom; 

10.  11. údaje týkajúce sa ukazovateľov výsledku a výstupu, ktoré umožňujú porovnanie s 

príslušnými cieľovými hodnotami a uvedenými čiastkovými cieľmi; 

 

12. dokumentácia týkajúca sa finančných opráv a odpočtov z výdavkov deklarovaných 

Komisii, ktoré vykonal riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán podľa článku 92 ods. 

5; 

 

13. pre granty vo forme uvedenej v článku 48 ods. 1 písm. a) faktúry (alebo doklady 

rovnocennej dôkaznej hodnoty) a dôkaz o ich zaplatení zo strany prijímateľa, ako aj 

účtovné záznamy prijímateľa týkajúce sa výdavkov deklarovaných Komisii;  

 

14. pre granty vo formách uvedených v článku 48 ods. 1 písm. b), c) a d) dokumenty, 

ktorými sa odôvodňuje metóda stanovenia jednotkových nákladov, jednorazových 

platieb a paušálnych sadzieb podľa vhodnosti; kategórie nákladov, ktoré tvoria základ 

výpočtu; dokumenty poskytujúce dôkaz o nákladoch vykázaných v rámci iných 

kategórií, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba; výslovný súhlas riadiaceho orgánu o 

návrhu rozpočtu v dokumente, v ktorom sú stanovené podmienky podpory; 

dokumentácia o hrubých nákladoch na zamestnancov a o výpočte hodinovej sadzby; v 

prípade použitia zjednodušeného vykazovania nákladov na základe existujúcich metód, 
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dokumentácia potvrdzujúca súlad s podobným typom operácie a s dokumentáciou 

požadovanou existujúcou metódou, ak existuje. 

II. Záväzné prvky audítorského záznamu pre finančné nástroje: 

 
1. dokumenty o zriadení finančného nástroja, ako napríklad dohody o financovaní atď.; 

 

2. dokumenty identifikujúce sumy príspevkov z každého programu a v rámci každej priority 

na finančný nástroj, výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci každého programu a úroky a iné 

výnosy generované podporou z fondov a opätovným použitím zdrojov, ktoré je možné 

pripísať fondom, v súlade s článkami 54 a 56; 

 

3. dokumenty o fungovaní finančného nástroja, vrátane dokumentov súvisiacich 

s monitorovaním, podávaním správ a overovaniami;  

 

4. dokumenty týkajúce sa výstupov z programových príspevkov a ukončenia finančného 

nástroja;  

 

5. dokumenty týkajúce sa nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením;  

 

6. formuláre žiadostí alebo ekvivalentné dokumenty predložené konečnými prijímateľmi 

spolu s dokladmi vrátane podnikateľských plánov a v prípade potreby aj predchádzajúcich 

ročných účtovných závierok;  

 

7. kontrolné zoznamy a správy zo strany orgánov implementujúcich finančný nástroj;  

 

8. vyhlásenia týkajúce sa pomoci de minimis; 

 

9. dohody uzavreté v súvislosti s pomocou poskytnutou finančným nástrojom vrátane 

vlastného kapitálu, úverov, záruk alebo iných foriem investícií poskytnutých konečným 

prijímateľom; 

  

10. dôkazy o tom, že pomoc poskytnutá prostredníctvom finančného nástroja bola/bude 

použitá na stanovený účel;  

 

11. záznamy o finančných tokoch medzi riadiacim orgánom a finančným nástrojom a v rámci 

finančného nástroja na všetkých úrovniach až po konečných prijímateľov, a v prípade 

záruky dôkaz, že príslušné úvery boli vyplatené;  

 

12. osobitné záznamy alebo účtovné kódy vyplateného programového príspevku alebo záruky 

vyčlenenej formou finančného nástroja v prospech konečného prijímateľa. 

 

 

Ustanovenia audítorského záznamu pre refundáciu podpory z fondov Komisiou pre 

program na základe zjednodušeného vykazovania nákladov alebo financovania, ktoré 

nie je spojené s nákladmi 
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III. Záväzné prvky audítorského záznamu pre zjednodušené vykazovanie nákladov, 

ktoré sa má vykonávať na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu:  

1. dokumenty poskytujúce dôkaz o nákladoch vykázaných v rámci iných kategórií, na ktoré 

sa vzťahuje paušálna sadzba; 

 

2. kategórie nákladov a náklady, ktoré tvoria základ výpočtu;  

 

3. dokumenty poskytujúce dôkaz o úprave súm, ak je to relevantné; 

 

4. dokumenty poskytujúce dôkaz o metóde výpočtu v prípade uplatňovania článku 48 ods. 2 

písm. a).  

IV. Záväzné prvky audítorského záznamu pre financovanie, ktoré nie je spojené s 

nákladmi, ktoré sa má vykonávať na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského 

orgánu:  

1. dokument podpísaný prijímateľom a riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, 

v ktorom sú stanovené podmienky podpory a uvádza sa forma grantu poskytnutá 

prijímateľom; 

 

2. dokumenty preukazujúce dohodu ex ante Komisie o podmienkach, ktoré sa majú splniť, 

alebo výsledkoch, ktoré sa majú dosiahnuť a zodpovedajúcich sumách (schválenie 

programu alebo zmena); 

 

3. dokumenty preukazujúce splnenie podmienok alebo dosiahnutie výsledkov v každej 

etape, ak sa tak uskutočňuje v krokoch, ako aj pred tým, ako sa konečné výdavky 

deklarujú Komisii; 

 

4. dokumentácia týkajúca sa výberu a schválenia operácií, na ktoré sa vzťahuje 

financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi. 
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PRÍLOHA XII 

E-súdržnosť: systémy elektronickej výmeny údajov medzi orgánmi zodpovednými za 

programy a prijímateľmi – článok 63 ods. 7 

1. Povinnosti orgánov zodpovedných za programy, pokiaľ ide o fungovanie systémov 

elektronickej výmeny údajov 

1.1. Zaručenie bezpečnosti, integrity a dôvernosti údajov a overenia odosielateľa v súlade s článkom 

63 ods. 5 a 7, článkom 66 ods. 4 a článkom 76 tohto nariadenia. 

1.2. Zabezpečenie dostupnosti a fungovania v štandardnom pracovnom čase aj mimo neho (okrem 

vykonávania technickej údržby). 

1.3. Použitie funkcií systému na: 

a) interaktívne formuláre a/alebo formuláre vopred vyplnené systémom na základe údajov, ktoré sa 

priebežne ukladajú v jednotlivých fázach postupu; 

b) v príslušných prípadoch automatické výpočty; 

c) zabudované automatické kontroly, ktoré obmedzujú opakovanú výmenu dokumentov alebo 

informácií; 

d) upozornenia vytvárané systémom, ktoré informujú prijímateľov, že je možné vykonať určité akcie; 

e) sledovanie stavu on-line umožňujúce prijímateľom monitorovať aktuálny stav projektu; 

f) dostupnosť všetkých predchádzajúcich údajov a dokumentov spracovaných v systéme elektronickej 

výmeny údajov. 

1.4. Zabezpečenie uchovávania záznamov a ukladania údajov v systéme tak, aby sa umožnili audity a 

administratívne overenia žiadostí o platbu prijímateľov podľa článku 68 ods. 2 nariadenia. 

2. Povinnosti orgánov zodpovedných za programy, pokiaľ ide o spôsoby predkladania 

dokumentov a údajov pri každej výmene  

2.1. Zabezpečenie používania elektronického podpisu v súlade s jedným z troch typov elektronického 

podpisu, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES1. 

2.2. Zabezpečenie uloženia dátumu predloženia dokumentov a údajov zo strany prijímateľa orgánom 

zodpovedným za programy a naopak.  

2.3. Zabezpečenie prístupnosti buď priamo prostredníctvom interaktívneho používateľského rozhrania 

(webovej aplikácie), alebo prostredníctvom technického rozhrania, ktoré umožňuje automatickú 

synchronizáciu a prenos údajov medzi systémami prijímateľov a systémami členských štátov. 

2.4. Zabezpečenie ochrany osobných údajov fyzických osôb a obchodného tajomstva právnických 

osôb v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES2, so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/136/ES3 a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

                                                 
1  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre 

elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12). 
2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania 

osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, 

s. 37). 
3  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických 

komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov 

a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci 

medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa 

(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11). 
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apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s 

významom pre EHP)4. 

 

 

                                                 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31). 
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PRÍLOHA XIII 

SFC2021: systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou – 

článok 63 ods. 8 

 

1. Povinnosti Komisie 

1.1. Zabezpečenie fungovania systému elektronickej výmeny údajov (ďalej len „SFC2021“) pre všetky 

úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou. SFC2021 musí obsahovať minimálne 

informácie vymedzené vo vzoroch stanovených v súlade s týmto nariadením. 

1.2. Zabezpečenie týchto charakteristík SFC2021: 

a) interaktívne formuláre alebo formuláre predbežne vyplnené systémom na základe údajov, ktoré už 

boli predtým v systéme zaznamenané;  

b) automatické výpočty, ktoré znížia úsilie používateľov pri kódovaní;  

c) automatické zabudované kontroly na overovanie vnútorného súladu prenášaných údajov a súladu 

týchto údajov s uplatniteľnými pravidlami;  

d) výstrahy generované systémom, ktoré upozorňujú používateľov SFC2021, že niektoré činnosti sa 

môžu alebo nemôžu vykonávať;  

e) online sledovanie stavu spracúvania informácií vložených do systému;  

f) dostupnosť historických údajov týkajúcich sa všetkých informácií vložených do operačného 

programu; 

g) dostupnosť povinného elektronického podpisu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 

1999/93/ES, ktorý sa bude uznávať ako dôkaz v súdnych konaniach. 

1.3. Zabezpečenie politiky bezpečnosti informačných technológií pre SFC2021, ktorá sa bude 

uplatňovať na zamestnancov používajúcich tento systém v súlade s príslušnými pravidlami Únie, 

najmä s rozhodnutím Komisie K(2006) 3602

1 a jeho vykonávacími pravidlami. 

1.4. Určenie osoby alebo osôb zodpovedných za vymedzenie, zachovanie a zabezpečenie správneho 

uplatňovania politiky bezpečnosti v rámci systému SFC2021.  

 

2. Zodpovednosti členských štátov  

2.1. Zabezpečenie toho, aby orgány členského štátu zodpovedné za program podľa článku 65 ods. 1, 

ako aj orgány určené na vykonávanie istých úloh, za ktoré zodpovedá riadiaci orgán podľa článku 65 

ods. 3 tohto nariadenia, do SFC2021 vkladali informácie, za ktorých prenos a aktualizáciu budú 

zodpovedať. 

2.2. Zabezpečenie overenia informácií odoslaných inou osobou ako tou, ktorá vložila údaje v rámci 

daného prenosu.  

2.3. Poskytovanie opatrení na vyššie uvedené rozdelenie úloh pomocou informačných systémov 

riadenia a kontroly členského štátu, ktoré sú automaticky prepojené so SFC2021.  

2.4. Vymenovanie osoby alebo osôb zodpovedných za správu prístupových práv, ktoré budú plniť 

tieto úlohy:  

                                                 
1 Rozhodnutie Európskej komisie K(2006) 3602 zo 16. augusta 2006 o bezpečnosti informačných systémov 

používaných Európskou komisiou. 



 

95 

 

a) identifikovať používateľov požadujúcich prístup a uistiť sa, že títo používatelia sú zamestnanci 

organizácie;  

b) informovať používateľov o ich povinnostiach s cieľom chrániť bezpečnosť systému;  

c) overovať nárok používateľov na požadovanú úroveň oprávnenia vo vzťahu k ich úlohám a ich 

hierarchickému postaveniu;  

d) požadovať ukončenie prístupových práv, ak už tieto prístupové práva nie sú potrebné alebo 

odôvodnené;  

e) bezodkladne nahlasovať podozrivé udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť systému;  

f) zabezpečiť trvalú presnosť identifikačných údajov používateľov prostredníctvom hlásenia 

akýchkoľvek zmien;  

g) prijímať potrebné opatrenia zamerané na ochranu údajov a obchodného tajomstva v súlade 

s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami;  

h) informovať Komisiu o akýchkoľvek zmenách ovplyvňujúcich schopnosť orgánov členského štátu 

alebo používateľov SFC2021 vykonávať povinnosti uvedené v odseku 1 alebo ich osobnú schopnosť 

vykonávať povinnosti uvedené v písmenách a) až g).  

2.5. Poskytovanie opatrení na dodržiavanie ochrany súkromia a osobných údajov fyzických osôb a 

obchodného tajomstva právnických osôb v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2002/58/ES2, so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES3, s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS4 a 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001. 

2.6. Prijatie národných, regionálnych alebo miestnych politík informačnej bezpečnosti pokiaľ ide o 

prístup do SFC2021, na základe posúdenia rizika uplatňovaného v prípade všetkých orgánov 

používajúcich SFC2021 a riešenie týchto aspektov:  

a) aspekty informačnej bezpečnosti týkajúce sa práce vykonávanej osobou alebo osobami 

zodpovednými za správu prístupových práv uvedených v oddiele II bode 3 v prípade uplatnenia 

priameho použitia;  

b) v prípade národných, regionálnych alebo miestnych počítačových systémov prepojených so 

SFC2021 prostredníctvom technického rozhrania uvedeného v bode 1 musia bezpečnostné opatrenia 

pre tieto systémy umožňovať zosúladenie s bezpečnostnými požiadavkami SFC2021 a zahrňovať:  

  i) fyzickú bezpečnosť;  

ii) kontrolu nosičov údajov a prístupu;  

iii) kontrolu uloženia;  

                                                 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných 

údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických 

komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37). 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí 

a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 

elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi 

zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11). 

4 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1995/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31). 



 

96 

 

iv) kontrolu prístupu a hesiel;  

v) monitorovanie;  

vi) prepojenie so SFC2021;  

vii) komunikačnú infraštruktúru;  

viii) riadenie ľudských zdrojov pred začatím zamestnania, počas zamestnania a po ukončení 

zamestnania;  

ix) riadenie incidentov.  

2.7. Na žiadosť Komisie sprístupniť dokument uvedený v bode 2.6. 

2.8. Vymenovanie osoby alebo osôb zodpovedných za zachovanie a zabezpečenie uplatňovania 

národných, regionálnych alebo miestnych politík informačnej bezpečnosti, ktoré budú slúžiť ako 

kontaktný bod pre osobu alebo osoby určené Komisiou, ako sa uvádza v bode 1.4.  

 

3. Spoločné povinnosti Komisie a členských štátov  

3.1. Zabezpečenie dostupnosti buď priamo prostredníctvom interaktívneho používateľského rozhrania 

(t. j. webovej aplikácie), alebo prostredníctvom technického rozhrania s pomocou vopred stanovených 

protokolov (t. j. webových služieb), ktoré umožňujú automatickú synchronizáciu a prenos údajov 

medzi informačnými systémami členských štátov a SFC2021.  

3.2. Poskytnutie dátumu elektronického prenosu informácií zo strany členského štátu Komisii 

a naopak v rámci elektronickej výmeny údajov; tento dátum sa považuje za dátum predloženia 

príslušného dokumentu.  

3.3. Zabezpečenie toho, aby sa oficiálne údaje vymieňali výlučne prostredníctvom SFC2021 (s 

výnimkou vyššej moci) a aby sa informácie, ktoré sa vkladajú do integrovaných elektronických 

formulárov SFC2021 (ďalej len „štruktúrované údaje“) nenahrádzali neštruktúrovanými údajmi, a aby 

mali v prípade nezrovnalostí prednosť štruktúrované údaje pred neštruktúrovanými údajmi. 

V prípade zásahu vyššej moci, nesprávneho fungovania SFC2021 alebo prerušenia spojenia so 

SFC2021 v trvaní viac ako jedného pracovného dňa v poslednom týždni pred zákonnou lehotou na 

predloženie informácií alebo v období od 18. do 26. decembra, alebo dlhšie ako päť pracovných dní 

v inom období sa môže výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou vykonávať 

v papierovej podobe s použitím vzorov uvedených v tomto nariadení; v tom prípade sa za dátum 

predloženia považuje dátum, keď bol predložený príslušný dokument. Keď pominie príčina vyššej 

moci, dotknutá strana bezodkladne vloží do SFC2021 informácie, ktoré už boli poskytnuté v 

papierovej forme.  

3.4. Dodržiavanie podmienok bezpečnosti IT uverejnených na portáli SFC2021 a opatrení, ktoré 

Komisia implementuje v rámci SFC2021 s cieľom zabezpečiť prenos údajov, najmä pokiaľ ide 

o používanie technického rozhrania uvedeného v bode 1.  

3.5. Implementácia bezpečnostných opatrení prijatých s cieľom chrániť údaje, ktoré zaznamenali 

a preniesli prostredníctvom SFC2021, a zaistenie ich účinnosti.  

3.6. Každoročná aktualizácia a preskúmanie politiky SFC týkajúcej sa bezpečnosti IT, ako aj 

príslušných celoštátnych, regionálnych a miestnych politík týkajúcich sa bezpečnosti IT v prípade 

technologických zmien, zistenia nových ohrození alebo v prípade iných relevantných zmien.  
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PRÍLOHA XIV 

Vzor opisu systému riadenia a kontroly – článok 63 ods. 9 

1. VŠEOBECNÉ: 

1.1. Informácie poskytol: 

– členský štát: 

– názov programu(-ov) a číslo(-a) CCI: (v prípade spoločného systému riadenia a kontroly 

uviesť všetky programy, ktoré pokrýva riadiaci orgán): 

– názov a e-mailová adresa hlavného kontaktného bodu: (subjekt zodpovedný za opis): 

1.2. Poskytnuté informácie opisujú stav k: (dd/mm/rr) 

1.3. Štruktúra systému (všeobecné informácie a schéma znázorňujúca organizačný vzťah 

medzi orgánmi/subjektmi podieľajúcimi sa na systéme riadenia a kontroly) 

1.3.1. Riadiaci orgán (názov, adresa a kontaktný bod v riadiacom orgáne) 

1.3.2. Sprostredkovateľské orgány (názov, adresa a kontaktný bod v sprostredkovateľských 

orgánoch) 

1.3.3. Subjekt vykonávajúci účtovnú funkciu (názov, adresa a kontaktné body v riadiacom 

orgáne alebo orgáne zodpovednom za program, ktorý vykonáva účtovné funkcie) 

1.3.4. Uveďte, ako sa dodržiava zásada oddelenia funkcií medzi orgánmi zodpovednými za 

programy a v rámci nich.  

2. RIADIACI ORGÁN 

2.1. Riadiaci orgán a jeho hlavné funkcie 

2.1.1. Status riadiaceho orgánu (celoštátny, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci 

alebo súkromnoprávny subjekt) a subjektu, ktorého je súčasťou. 

2.1.2. Špecifikácia funkcií a úloh, ktoré priamo vykonáva riadiaci orgán. 

2.1.3. V relevantnom prípade špecifikácia jednotlivých funkcií
1
a úloh delegovaných riadiacim 

orgánom za každý sprostredkovateľský orgán, identifikácia sprostredkovateľských orgánov a 

forma delegovania. Mal by sa uviesť odkaz na príslušné dokumenty (písomné dohody). 

2.1.4. Postupy dohľadu nad funkciami a úlohami delegovanými riadiacim orgánom. 

                                                 
1  Vrátane účtovnej funkcie v prípade fondov AMIF, ISF a IMBF, keďže tá podľa článku 66 ods. 3 patrí 

do zodpovednosti riadiaceho orgánu. 
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2.1.5. Rámec zabezpečujúci v prípade potreby, najmä ak ide o významné zmeny systému 

riadenia a kontroly, primerané vykonávanie riadenia rizika. 

2.2. Opis organizácie a postupov v súvislosti s funkciami a úlohami riadiaceho orgánu
2
  

2.2.1. Opis funkcií vrátane účtovnej funkcie a úloh, ktoré vykonáva riadiaci orgán  

2.2.2. Opis spôsobu organizácie práce v rámci jednotlivých funkcií vrátane účtovnej funkcie, 

aké postupy sa uplatňujú, ktoré funkcie sú delegované (ak nejaké sú), ako sa nad nimi 

vykonáva dohľad atď. 

 2.2.3. Organizačná schéma riadiaceho orgánu a informácie o jeho vzťahu k akýmkoľvek iným 

subjektom alebo divíziám (interne alebo externe), ktoré vykonávajú funkcie a úlohy podľa 

článkov 66 až 69. 

2.2.4. Uvedenie plánovaných zdrojov, ktoré sa majú alokovať na jednotlivé funkcie 

riadiaceho orgánu (vrátane informácií o akomkoľvek plánovanom externom zabezpečovaní 

činností a jeho rozsahu, ak je to relevantné). 

3. SUBJEKT VYKONÁVAJÚCI ÚČTOVNÚ FUNKCIU  

3.1. Status a opis organizácie a postupov týkajúcich sa funkcií subjektu vykonávajúceho 

účtovnú funkciu 

3.1.1. Status subjektu vykonávajúceho účtovnú funkciu (celoštátny, regionálny alebo miestny 

orgán verejnej moci alebo súkromnoprávny subjekt) a (ak je to relevantné) subjektu, ktorého 

je súčasťou. 

3.1.2. Opis funkcií a úloh, ktoré vykonáva orgán vykonávajúci účtovnú funkciu podľa 

článku 70. 

 3.1.2. Opis spôsobu organizácie práce (workflow, postupy, interné divízie), aké postupy sa 

používajú, kedy a ako sa nad nimi vykonáva dohľad atď. 

3.1.3. Uvedenie plánovaných zdrojov, ktoré sa majú alokovať na jednotlivé účtovné úlohy. 

4. ELEKTRONICKÝ SYSTÉM  

4.1. Opis elektronického systému alebo systémov vrátane schémy (centrálny alebo spoločný 

sieťový systém alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami) na: 

4.1.1. Zaznamenávanie a ukladanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, v 

relevantnom prípade aj údajov o jednotlivých účastníkoch a rozdelení údajov týkajúcich sa 

ukazovateľov, ak sa to uvádza v nariadení; 

                                                 
2  Vrátane účtovnej funkcie v prípade fondov AMIF, ISF a IMBF, keďže tá podľa článku 66 ods. 3 patrí 

do zodpovednosti riadiaceho orgánu. 
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4.1.2. Zabezpečenie toho, aby sa zaznamenávali a ukladali účtovné záznamy o každej operácii 

a aby uvedené záznamy podporovali údaje potrebné na vypracovanie žiadostí o platby a 

zostavenie účtov; 

4.1.3. Vedenie účtovných záznamov o výdavkoch deklarovaných Komisii a o príslušných 

verejných príspevkoch vyplatených prijímateľom; 

4.1.4. Zaznamenávanie všetkých súm odpočítaných od žiadostí o platbu a z účtov podľa 

článku 92 ods. 5 a dôvody pre tieto odpočty; 

4.1.5. Uvedenie toho, či systémy v deň, keď sa zostavuje tento opis podľa bodu 1.2, fungujú 

účinne a sú schopné spoľahlivo zaznamenávať uvedené údaje; 

4.1.6. Opis postupov na zaistenie bezpečnosti, integrity a dôvernosti elektronických systémov. 
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PRÍLOHA XV 

Vzor vyhlásenia riadiaceho subjektu – článok 68 ods. 1 písm. f) 

 

Ja/My, podpísaný(-á)/(-í)(-é) [(priezvisko(-á), meno(-á), titul(-y) alebo funkcia(-e)], vedúci(-

a)/(-e) riadiaceho orgánu pre program (názov operačného programu, CCI)  

na základe implementácie (názov programu) počas účtovného roka, ktorý sa skončil 30. júna 

(rok), na základe svojho vlastného úsudku a všetkých informácií, ktoré som mal(-a) (sme 

mali) k dispozícii v deň predloženia účtov Komisii, vrátane výsledkov overovaní zo strany 

riadiaceho orgánu vykonávaných v súlade s článkom 68 nariadenia (EÚ) č. xx/xx a z auditov 

v súvislosti s výdavkami zahrnutými do žiadostí o platbu predložených Komisii za účtovný 

rok, ktorý sa skočil 30. júna... (rok),  

a so zreteľom na moje/naše povinnosti podľa nariadenia (EÚ) xx/xx  

týmto vyhlasujem(-e), že: 

a) informácie v účtoch sú uvedené v riadnej podobe, úplné a presné v súlade s článkom 92 

nariadenia (EÚ) č. XX;  

b) výdavky zaznamenané v účtoch sú v súlade s uplatniteľným právom a boli použité na ich 

plánovaný účel. 

Potvrdzujem(-e), že nezrovnalosti uvedené v konečnej audítorskej správe a kontrolnej správe 

v súvislosti s účtovným rokom sa v účtoch náležite vyriešili, a teda sú v súlade najmä s 

článkom 92 týkajúcom sa prekladania účtov, čo poskytuje uistenie, že nezrovnalosti sú nižšie 

ako hladina významnosti, ktorá predstavuje 2 %.  

Takisto potvrdzujem(-e), že výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho posúdenia ich 

zákonnosti a riadnosti, boli až do ukončenia posúdenia vylúčené z účtov a budú možno 

zahrnuté do žiadosti o priebežnú platbu v nasledujúcom účtovnom roku. 

Okrem toho potvrdzujem(-e) spoľahlivosť údajov týkajúcich sa ukazovateľov, čiastkových 

cieľov a pokroku programu. 

Takisto potvrdzujem(-e), že sú zavedené účinné a proporcionálne opatrenia proti podvodom, 

ktoré zohľadňujú riziká identifikované v tejto súvislosti. 

Okrem toho potvrdzujem(-e), že si nie som (sme) vedomý(-á, -í) žiadnych nezverejnených 

záležitostí spojených s implementáciou operačného programu, ktoré by mohli poškodiť dobré 

meno politiky súdržnosti. 
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PRÍLOHA XVI 

Vzor audítorského stanoviska – článok 71 ods. 3 písm. a) 

Pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo 

1. ÚVOD 

Ja, podpísaný(-á), zastupujúci(-a) [názov orgánu auditu], funkčne nezávislý(-á) v zmysle 

článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [...], som vykonal (-a) audit 

i) účtov z … [dátum účtov predložených Komisii] (ďalej len „účty“) za účtovný 

rok (
1
), ktorý sa začal 1. júla … [rok] a skončil 30. júna … [rok];  

ii) zákonnosti a riadnosti výdavkov, ktorých refundácia sa požaduje od Komisie v 

súvislosti s účtovným rokom (a ktoré sú zahrnuté v účtoch) a 

iii) fungovania systémov riadenia a kontroly a overil som vyhlásenie riadiaceho subjektu, 

pokiaľ ide o program [názov programu, číslo CCI] (ďalej len „program“) 

s cieľom vydať audítorské stanovisko v súlade s článkom 71 ods. 3. 

2. POVINNOSTI RIADIACEHO ORGÁNU 

[Názov riadiaceho orgánu], určené(-ý, -á) ako riadiaci orgán programu, je zodpovedné(-ý, -á) 

za zabezpečenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly, pokiaľ ide o funkcie a 

úlohy stanovené v článkoch 66 až 70.  

[Názov riadiaceho orgánu alebo v relevantnom prípade subjektu, ktorý vykonáva účtovnú 

funkciu] je okrem toho zodpovedné(-ý, -á) za zabezpečenie úplnosti, presnosti a pravdivosti 

účtov a vyhlásenie o úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov, ako sa vyžaduje v článku 70 

nariadenia (EÚ) č. […]. 

Okrem toho v súlade s článkom 68 nariadenia (EÚ) č. [...] je riadiaci orgán zodpovedný za 

potvrdenie toho, že výdavky zaznamenané v účtoch sú zákonné a riadne a sú v súlade 

s uplatniteľným právom. 

3. POVINNOSTI ORGÁNU AUDITU 

Podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. […] je mojou povinnosťou nezávisle vyjadriť stanovisko 

k tomu, či sú účty úplné, pravdivé a presné, či sú výdavky, ktorých refundácia sa požaduje od 

Komisie a ktoré sú deklarované v účtoch, zákonné a riadne, a či existujúci systém riadenia 

a kontroly funguje správne.  

Mojou povinnosťou je takisto začleniť do stanoviska vyhlásenie, či zistenia auditu 

spochybňujú tvrdenia uvedené vo vyhlásení riadiaceho subjektu. 

Audity týkajúce sa programu sa vykonali v súlade so stratégiou auditu a dodržali sa pri nich 

medzinárodne uznávané audítorské štandardy. Tieto štandardy si vyžadujú, aby orgán auditu 

dodržiaval etické požiadavky, naplánoval a vykonal audítorskú prácu tak, aby získal 

primerané uistenie na účely audítorského stanoviska. 

Audit zahŕňa vykonávanie postupov na získanie dostatočných a náležitých dôkazov na 

podporu ďalej uvedeného stanoviska. Vykonané postupy závisia od odborného úsudku 

audítora vrátane posúdenia rizika závažného nedodržiavania predpisov, či už z dôvodu 

podvodu alebo chyby. Vykonané audítorské postupy považujem za vhodné vzhľadom na dané 

okolnosti a sú v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. [...]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr1-L_2015038EN.01010401-E0001
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Domnievam sa, že získané audítorské dôkazy sú dostatočným a vhodným základom môjho 

stanoviska, [v prípade, že bol nejako obmedzený rozsah:] okrem tých, ktoré sú uvedené v 

odseku „Obmedzenie rozsahu“. 

Zhrnutie zistení vyplývajúcich z auditov týkajúcich sa programu je uvedené v pripojenej 

výročnej kontrolnej správe podľa článku 71 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. […]. 

4. OBMEDZENIE ROZSAHU 

buď 

rozsah auditu nebol obmedzený. 

alebo 

rozsah auditu bol obmedzený týmito faktormi: 

a) … 

b) … 

c) …. 

[Uveďte akékoľvek obmedzenia rozsahu auditu
1
, napríklad akúkoľvek absenciu dokladov 

alebo prípady, v ktorých prebieha súdne konanie, a odhadnite v rámci ďalej uvedeného 

„stanoviska s výhradami“ výšku dotknutých výdavkov a dotknutého príspevku z fondov a 

vplyv obmedzenia rozsahu na audítorské stanovisko. Ďalšie vysvetlenia v tejto súvislosti sa v 

relevantnom prípade poskytnú vo výročnej kontrolnej správe.] 

5. STANOVISKO 

buď 

(Stanovisko bez výhrad) 

Podľa môjho názoru a na základe vykonanej audítorskej práce: 

i) účty poskytujú pravdivý a reálny obraz; 

ii)  výdavky uvedené v účtoch sú zákonné a riadne
2
; 

iii) systém riadenia a kontroly funguje správne. 

 

Vykonaná audítorská práca nespochybňuje tvrdenia uvedené vo vyhlásení riadiaceho 

subjektu. 

alebo 

                                                 
1  Aj na účely programov Interreg, ktoré nie sú súčasťou ročnej vzorky na audit operácií, ktorú vyberá 

Komisia podľa článku 48 nariadenia o EÚS. 
2  S výnimkou programov Interreg, ktoré nie sú súčasťou ročnej vzorky na audit operácií, ktorú vyberá 

Komisia podľa článku 48 nariadenia o EÚS, ak sa výdavky v účtoch, ktorých refundácia sa požaduje od 

Komisie, nemohli v danom účtovnom roku skontrolovať. 
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(Stanovisko s výhradami) 

Podľa môjho názoru a na základe vykonanej audítorskej práce:  

 

1. Účty  

– účty poskytujú pravdivý a reálny obraz [ak pre účty platí obmedzenie, dopĺňa sa tento 

text:], s výnimkou týchto podstatných aspektov:... 

2. Zákonnosť a riadnosť výdavkov certifikovaných v účtoch 

– výdavky certifikované v účtoch sú zákonné a riadne [ak pre účty platí obmedzenie, 

dopĺňa sa tento text:], s výnimkou týchto aspektov:...  

Vplyv obmedzenia je malý [alebo významný] a predstavuje …. (suma v EUR z celkovej 

sumy certifikovaných výdavkov). 

3. Systém riadenia a kontroly existujúci k dátumu tohto audítorského 

stanoviska  

– existujúci systém riadenia a kontroly funguje správne [ak pre systém riadenia a kontroly 

platí obmedzenie, dopĺňa sa tento text:], s výnimkou týchto aspektov:...  

Vplyv obmedzenia je malý [alebo významný] a predstavuje …. (suma v EUR z celkovej 

sumy certifikovaných výdavkov). 

Vykonaná audítorská práca nespochybňuje/spochybňuje [nehodiace sa odstráňte] tvrdenia 

uvedené vo vyhlásení riadiaceho subjektu. 

[Ak sa na základe vykonanej audítorskej práce spochybňujú tvrdenia uvedené vo vyhlásení 

riadiaceho subjektu, orgán auditu zverejní v tomto odseku aspekty, ktoré viedli k tomuto 

záveru.] 

alebo 

(Nepriaznivé stanovisko) 

Podľa môjho názoru a na základe vykonanej audítorskej práce: 

i)  účty poskytujú/ neposkytujú [nehodiace sa odstráňte] pravdivý a reálny obraz a/alebo 

ii)  výdavky deklarované v účtoch, ktorých refundácia sa požaduje od Komisie, sú/ nie 

sú [nehodiace sa odstráňte] zákonné a riadne a/alebo 

iii)  existujúci systém riadenia a kontroly funguje/ nefunguje správne [nehodiace sa odstráňte]. 

Toto nepriaznivé stanovisko je založené na týchto aspektoch: 

– pokiaľ ide o významné skutočnosti týkajúce sa účtov: 

a/alebo [nehodiace sa odstráňte] 

– pokiaľ ide o významné skutočnosti týkajúce sa zákonnosti a riadnosti výdavkov 

deklarovaných v účtoch, ktorých refundácia sa požaduje od Komisie: 

a/alebo [nehodiace sa odstráňte] 
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– pokiaľ ide o významné skutočnosti týkajúce sa fungovania systému riadenia a kontroly: (6) 

Vykonaná audítorská práca spochybňuje tvrdenia uvedené vo vyhlásení riadiaceho subjektu 

v týchto aspektoch: 

[Orgán auditu môže uviesť aj zdôraznenie skutočnosti podľa medzinárodne uznávaných 

audítorských štandardov, ktoré nemení jeho stanovisko. Vo výnimočných prípadoch možno 

zvážiť odmietnutie vydania stanoviska (7).] 

 

Dátum: 

Podpis: 

 
(2) Zahrnie sa v prípade programov Interreg. 

(5) V prípade, že sa to týka systému riadenia a kontroly, treba v stanovisku identifikovať subjekt alebo subjekty a 

ten aspekt (tie aspekty) ich systémov, ktoré neboli v súlade s požiadavkami a/alebo nefungovali správne, okrem 

prípadov, keď je táto informácia už jasne zverejnená vo výročnej kontrolnej správe a v odseku týkajúcom sa 

stanoviska sa odkazuje na konkrétny(-e) oddiel(-y) tejto správy, v ktorej je taká informácia zverejnená. 

(6) Rovnaká poznámka ako v predchádzajúcej poznámke pod čiarou. 

(7) Tieto výnimočné prípady by mali súvisieť s nepredvídateľnými vonkajšími faktormi mimo pôsobnosti orgánu 

auditu. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr6-L_2015038EN.01010401-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr7-L_2015038EN.01010401-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc2-L_2015038EN.01010401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc5-L_2015038EN.01010401-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc6-L_2015038EN.01010401-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc7-L_2015038EN.01010401-E0007
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PRÍLOHA XVII  

Vzor výročnej kontrolnej správy – článok 71 ods. 3 písm. b) 

 

1. Úvod  

1.1. Identifikácia orgánu auditu a iných subjektov, ktoré sa zúčastňujú na príprave správy.  

1.2. Referenčné obdobie (t. j. účtovný rok). 

1.3. Obdobie auditu (počas ktorého prebehla audítorská práca).  

1.4. Identifikácia programu(-ov), ktorého(-ých) sa správa týka, a jeho/ich riadiaceho(-ich) 

orgánu(-ov). Keď sa správa vzťahuje na viac ako jeden program alebo fond, informácie sa 

musia rozčleniť podľa jednotlivých programov a fondov, pričom sa v každom oddiele 

vymedzia informácie, ktoré sú špecifické pre daný program a/alebo fond. 

1.5. Opis krokov, ktoré sa vykonali pri príprave správy a vypracovaní zodpovedajúceho 

audítorského stanoviska. Tento oddiel by mal obsahovať aj informácie o kontrolách 

konzistentnosti týkajúcich sa vyhlásenia riadiaceho subjektu, ktoré vykonal orgán auditu. 

Oddiel 1.5 sa má prispôsobiť programom Interreg, aby sa opísali kroky, ktoré sa vykonali 

pri príprave správy na základe osobitných pravidiel pre audit operácií v súvislosti s 

programami Interreg, ako sa uvádza v článku 48 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o EÚS].  

 

2. Významné zmeny v systéme(-och) riadenia a kontroly 

2.1. Podrobné informácie týkajúce sa všetkých väčších zmien v systémoch riadenia 

a kontroly, ktoré sa týkajú úloh riadiaceho orgánu, najmä pokiaľ ide o delegovanie funkcií 

na sprostredkovateľské orgány a potvrdenie súladu týchto systémov s článkami 66 až 70 a 

článkom 75 na základe audítorskej práce vykonanej orgánom auditu. 

2.2. Informácie o uplatňovaní rozšírených proporcionálnych opatrení podľa článkov 77 až 

79. 

 

3. Zmeny stratégie auditu  

3.1. Podrobné informácie o všetkých zmenách vykonaných v stratégii auditu a súvisiace 

vysvetlenia. Uveďte najmä všetky zmeny týkajúce sa metódy výberu vzorky použitej pri 

audite operácií (pozri oddiel 5) a to, či sa táto stratégia zmenila z dôvodu uplatnenia 

rozšírených proporcionálnych opatrení podľa článkov 77 až 79 nariadenia.  

3.2. Oddiel 1 sa má prispôsobiť programom Interreg, aby sa opísali zmeny týkajúce sa 

stratégie auditu, ktoré sa vykonali na základe osobitných pravidiel pre audit operácií v 

súvislosti s programami Interreg, ako sa uvádza v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 

[nariadenie o EÚS].  
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4. Systémové audity (ak je to relevantné) 

Tento oddiel platí pre orgány auditu, ktoré v prípade daného účtovného roka neuplatňujú 

rozšírené proporcionálne opatrenia:  

4.1. Podrobné informácie o subjektoch (vrátane orgánu auditu), ktoré vykonali audity 

správneho fungovania systému riadenia a kontroly programu – ďalej len „systémové 

audity“.  

4.2. Opis základu pre vykonané audity vrátane odkazu na uplatniteľnú stratégiu auditu a 

konkrétne na metodiku posúdenia rizika a na výsledky, ktoré viedli k vytvoreniu plánu 

auditu pre systémové audity. Ak sa posúdenie rizika aktualizovalo, postup by mal byť 

opísaný v oddiele 3, ktorý sa vzťahuje na zmeny v stratégii auditu. 

4.3. Pokiaľ ide o tabuľku v oddiele 9.1, opis hlavných zistení a záverov zo systémových 

auditov vrátane auditov zameraných na osobitné tematické oblasti.  

4.4. Údaje o tom, či niektoré zistené nezrovnalosti možno považovať za nezrovnalosti 

systémového charakteru, podrobné informácie o prijatých opatreniach vrátane 

kvantifikácie výdavkov, pri ktorých sa zistili nezrovnalosti, a akýchkoľvek súvisiacich 

finančných opráv v súlade s článkom 71 ods. 3 písm. b) a článkom 97 nariadenia. 

4.5. Informácie o opatreniach nadväzujúcich na odporúčania zo systémových auditov 

z predchádzajúcich účtovných rokov.  

4.6. Opis nezrovnalostí alebo nedostatkov špecifických pre finančné nástroje alebo iné 

typy výdavkov alebo nákladov, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá (napr. štátna 

pomoc, verejné obstarávanie, zjednodušené vykazovanie nákladov, financovanie, ktoré 

nie je spojené s nákladmi), zistených počas systémových auditov a opis nadväzujúcich 

opatrení riadiaceho orgánu na nápravu týchto nezrovnalostí alebo nedostatkov.  

4.7. Stupeň uistenia získaného na základe systémových auditov (nízky/priemerný/vysoký) 

a odôvodnenie.  

5. Audity operácií  

Oddiely 5.1 až 5.10 sa majú prispôsobiť programom Interreg, aby sa opísali kroky, ktoré 

sa vykonali pri príprave správy na základe osobitných pravidiel pre audit operácií v 

súvislosti s programami Interreg, ako sa uvádza v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 

[nariadenie o EÚS]. 

5.1. Identifikácia subjektov (vrátane orgánu auditu), ktoré vykonali audity operácií (podľa 

článku 73). 

 5.2. Opis použitej metodiky výberu vzorky a informácia o tom, či je metodika v súlade so 

stratégiou auditu.  

5.3. Údaje o parametroch používaných na štatistický výber vzorky a vysvetlenie 

príslušných výpočtov a uplatneného odborného úsudku. Medzi parametre výberu vzorky 

patria: hladina významnosti, stupeň spoľahlivosti, jednotka vzorky, očakávaná miera 

chybovosti, výberový interval, štandardná odchýlka, hodnota populácie, veľkosť 

populácie, veľkosť vzorky, informácie o stratifikácii. Príslušné výpočty na výber vzorky, 

celková miera chybovosti a zostatková miera chybovosti v oddiele 9.3, a to vo formáte, 

ktorý umožňuje pochopiť základné kroky podniknuté v súlade s použitou špecifickou 

metódou výberu vzorky. 
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5.4. Zosúladenie súm zaznamenaných v účtoch, ako aj súm deklarovaných v žiadostiach o 

priebežnú platbu počas účtovného roka, a populácie, z ktorej sa vybrala náhodná vzorka 

(stĺpec „A“ tabuľky uvedenej v oddiele 9.2). Zosúlaďujú sa aj záporné jednotky vzorky, 

ak sa vykonali finančné opravy. 

 5.5. V prípade negatívnych položiek potvrdenie, že sa s nimi zaobchádzalo ako so 

samostatnou populáciou. Analýza hlavných výsledkov auditov týchto jednotiek, najmä s 

cieľom overiť, či boli rozhodnutia o uplatnení finančných opráv (prijaté členským štátom 

alebo Komisiou) zaznamenané v účtoch ako stiahnuté sumy. 

 5.6. V prípade použitia neštatistickej metódy výberu vzorky špecifikujte dôvody na 

použitie metódy, percentuálny podiel jednotiek vzorky, ktoré audity pokrývajú, opatrenia 

prijaté na zabezpečenie náhodnosti vzorky s ohľadom na to, že vzorka musí byť 

reprezentatívna.  

Okrem toho definujte kroky podniknuté na zabezpečenie dostatočnej veľkosti vzorky, 

ktorá umožní orgánu auditu vypracovať platné audítorské stanovisko. Celková 

(predpokladaná) miera chybovosti by sa mala vypočítavať aj v prípade neštatistickej 

metódy výberu vzorky.  

5.7. Analýza hlavných zistení auditov operácií s opisom: 

1. počtu položiek vzorky, ktoré boli predmetom auditu, príslušnej sumy; 

2. typu chyby podľa jednotiek vzorky
1
;  

3. charakteru zistených chýb
2
;  

4. miery chybovosti
3
 za straty a zodpovedajúcich závažných nedostatkov alebo 

nezrovnalostí, hornej hranice miery chybovosti, základných príčin, navrhovaných 

nápravných opatrení (vrátane tých, ktorými sa majú zlepšiť systémy riadenia a 

kontroly) a vplyvu na audítorské stanovisko.  

Treba poskytnúť bližšie vysvetlenie údajov uvedených v oddieloch 9.2 a 9.3, najmä 

pokiaľ ide o celkovú mieru chybovosti.  

5.8. Podrobné údaje o všetkých finančných opravách v súvislosti s účtovným rokom, ktoré 

vykonal riadiaci orgán pred predložením účtov Komisii a ktoré vyplývajú z auditov 

operácií, vrátane paušálnej sadzby alebo extrapolovaných opráv, čo vedie k zníženiu 

zostatkovej miery chybovosti v prípade výdavkov zaznamenaných v účtoch podľa článku 

92 na 2 %.  

5.9. Porovnanie celkovej miery chybovosti a zostatkovej miery chybovosti (ako sa uvádza 

v oddiele 9.2) s hladinou významnosti 2 %, aby sa zistili významné chyby pri uvedení 

populácie, a vplyv na audítorské stanovisko.  

5.10. Podrobné informácie o tom, či sa niektoré zistené nezrovnalosti považovali za 

nezrovnalosti systémového charakteru, a prijaté opatrenia vrátane kvantifikácie výdavkov, 

pri ktorých sa zistili nezrovnalosti, a akýchkoľvek súvisiacich finančných opráv.  

                                                 
1  Náhodná, systémová, neobvyklá. 
2  Napríklad: oprávnenosť, verejné obstarávanie, štátna pomoc. 
3  Uvádza sa miera chybovosti za straty, ak sa použila stratifikácia pokrývajúca subpopulácie s podobnými 

charakteristikami, ako sú operácie pozostávajúce z finančných príspevkov programu na finančné nástroje, položky 

s vysokou hodnotou, fondy (v prípade viacfondových programov). 
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5.11. Informácie o opatreniach nadväzujúcich na audity operácií vykonané na spoločnej 

vzorke za programy Interreg na základe osobitných pravidiel pre audity operácií 

vzťahujúcich sa na programy Interreg, ako sa uvádza v článku 48 nariadenia (EÚ) 

č. [nariadenie o EÚS].  

5.12. Informácie o opatreniach nadväzujúcich na audity operácií vykonané 

v predchádzajúcich rokoch, najmä pokiaľ ide o závažné nedostatky systémového 

charakteru.  

5.13. Tabuľka s typológiou chýb, ktorá sa prípadne dohodla s Komisiou. 

5.14. Závery z najdôležitejších zistení auditov operácií s ohľadom na správne fungovanie 

systému riadenia a kontroly.  

Oddiel 5.14. sa má prispôsobiť programom Interreg, aby sa opísali kroky, ktoré sa 

vykonali s cieľom vyvodiť závery na základe osobitných pravidiel pre audit operácií v 

súvislosti s programami Interreg, ako sa uvádza v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 

[nariadenie o EÚS]. 

 

6. Audity účtov  

6.1. Identifikácia orgánov/subjektov, ktoré vykonali audity účtov.  

6.2. Opis audítorského prístupu, ktorý by sa použil na overenie úplnosti, presnosti a 

pravdivosti účtov. Musí obsahovať odkaz na audítorskú prácu vykonanú v rámci 

systémových auditov, na audity operácií s významom pre uistenie požadované v súvislosti 

s účtami a na dodatočné overovanie návrhu účtov pred tým, ako sa zašlú Komisii. 

 6.3. Závery vyvodené z auditov s ohľadom na úplnosť, presnosť a pravdivosť účtov 

vrátane údajov o vykonaných zodpovedajúcich finančných opravách, ktoré sa premietli do 

účtov v nadväznosti na takéto závery.  

6.4. Informácie o tom, či sa niektoré zistené nezrovnalosti považovali za nezrovnalosti 

systémového charakteru, a prijaté opatrenia.  

 

7. Ďalšie informácie  

7.1. Posúdenie prípadov podozrenia z podvodu, ktoré orgán auditu odhalil v rámci 

vykonaných auditov (vrátane prípadov, ktoré nahlásili iné subjekty jednotlivých členských 

štátov alebo subjekty EÚ a ktoré sa týkajú operácií, v súvislosti s ktorými orgán auditu 

vykonal audit) spolu s prijatými opatreniami. Informácie o počte prípadov, závažnosti a 

príslušných sumách, ak sú známe. 

 7.2. Následné udalosti, ku ktorým došlo po konci rozpočtového roka a pred predložením 

výročnej kontrolnej správy Komisii a ktoré boli zohľadnené pri stanovení stupňa uistenia 

a formulovaní stanoviska orgánu auditu. 

 

8. Celkový stupeň uistenia  

8.1. Údaje o tom, ako sa zisťuje celkový stupeň uistenia, pokiaľ ide o riadne fungovanie 

systému riadenia a kontroly, a vysvetlenie, ako sa stupeň dosiahol na základe kombinácie 

výsledkov systémových auditov a auditov operácií. V relevantných prípadoch orgán 
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auditu zohľadňuje aj výsledky inej audítorskej práce vykonanej na úrovni členských 

štátov alebo Únie.  

8.2. Posúdenie všetkých zmierňujúcich akcií, ktoré nie sú spojené s vykonanými 

finančnými opravami, vykonané finančné opravy a posúdenie potreby akýchkoľvek 

dodatočných nápravných opatrení z hľadiska zlepšenia systémov riadenia a kontroly a 

vplyvu na rozpočet EÚ.  
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9. PRÍLOHY K VÝROČNEJ KONTROLNEJ SPRÁVE  

9.1. Výsledky systémových auditov  

 

Subjekt 

podrobený 

auditu 

Fond 

(viacfondový 

program) 

Názov 

auditu 

Dátum 

konečnej 

audítorskej 

správy 

Program: [CCI a názov programu] Celkové 

posúdenie 

(kategória 

1, 2, 3, 4) 

[vymedzené 

v tabuľke 2 

– príloha X 

k 

nariadeniu]  

Poznámky 

Kľúčové požiadavky (podľa potreby) 

[vymedzené v tabuľke 1 – príloha X k nariadeniu]  

KP 

1 

KP 

2 

KP 

3 

KP 

4 

KP 

5 

KP 

6 

KP 

7 

KP 

8 

KP 

9 

KP 

10 
 

 

RO                           

  

   

                      
 

   

SO                       

  

    

  

    

                        

Účtovná 

funkcia (ak 

ju 

nevykonáva 

RO) 

                        

  

      

      

 

    

Poznámky: Prázdne políčka uvedenej tabuľky sa týkajú kľúčových požiadaviek, ktoré sa nevzťahujú na subjekt podrobený auditu. 

 

9.2. Výsledky auditov operácií 

Fo

nd 

Číslo 

CCI 

prog

ram

u 

Názov 

progr

amu 

A B C D E F G H 

Suma 

v EUR 

zodpo

vedajú

ca 

populá

cii, 

z ktore

j bola 

vybra

ná 

Výdavky 

za 

účtovný 

rok 

podroben

é auditu s 

použitím 

náhodnej 

vzorky 

Suma 

výdav

kov v 

náho

dnej 

vzork

e, pri 

ktorý

ch sa 

zistili 

nezro

Ce

lk

ov

á 

mi

er

a 

ch

yb

ov

ost

Oprav

y 

vykon

ané v 

dôsled

ku 

celkov

ej 

miery 

chybo

vosti 

Cel

kov

á 

zost

atk

ová 

mie

ra 

chy

bov

osti 

Iné 

výdav

ky, 

ktoré 

boli 

podro

bené 

audit

u (9) 

Suma 

iných 

výdav

kov, 

ktoré 

boli 

podro

bené 

audit

u a 

pri 
Suma % 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr9-L_2015038EN.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr10-L_2015038EN.01010701-E0010
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vzorka

 (7) 

(10)  (
11

) 

vnalo

sti 

i 

 (8) 

(F = 

(D * 

A) – 

E) 

ktorý

ch sa 

zistili 

nezro

vnalo

sti 

                        

 

(
1
) Podľa vymedzenia v článku 2 ods. 29 nariadenia. 

(
2
) Náhodné, systémové, neobvyklé. 

(
3
) Napríklad: oprávnenosť, verejné obstarávanie, štátna pomoc. 

(
4
) Uvádza sa miera chybovosti za straty, ak sa použila stratifikácia pokrývajúca subpopulácie 

s podobnými charakteristikami, ako sú operácie pozostávajúce z finančných príspevkov 

programu na finančné nástroje, položky s vysokou hodnotou, fondy (v prípade viacfondových 

programov). 

(
5
) Celkové chyby mínus opravy podľa bodu 5.8 vydelené celkovou populáciou. 

(
6
) Celkový stupeň uistenia musí zodpovedať jednej zo štyroch kategórií vymedzených v 

tabuľke 2 prílohy X k nariadeniu.  

(
7
) V stĺpci „A“ sa uvádza populácia, z ktorej bola vybraná náhodná vzorka, t. j. celková 

oprávnená výška výdavkov zaznamenaná v účtovných systémoch riadiaceho orgánu/účtovnej 

funkcie, ktorá bola zahrnutá v žiadostiach o platbu predložených Komisii, po odpočítaní 

záporných jednotiek vzorky, ak existujú. V relevantných prípadoch treba v oddiele 5.4 

poskytnúť vysvetlenie. 

(
8
) Celková miera chybovosti sa vypočíta pred uplatnením akýchkoľvek finančných opráv v 

súvislosti so vzorkou podrobenou auditu alebo s populáciou, z ktorej bola vybraná náhodná 

vzorka. Ak náhodná vzorka pokrýva viac ako jeden fond alebo program, (vypočítaná) celková 

miera chybovosti uvedená v stĺpci „D“ sa týka celej populácie. Ak sa použije stratifikácia, 

ďalšie informácie podľa jednotlivých strát sa uvedú v oddiele 5.7. 

(
9
) V stĺpci „G“ sa uvádzajú výdavky podrobené auditu v rámci doplnkovej vzorky. 

(
10

) Výška výdavkov, ktoré boli podrobené auditu (v prípade použitia podvzoriek sa v tomto 

stĺpci uvádza len výška výdavkových položiek, ktoré boli skutočne podrobené auditu). 

(
11

) Percentuálny podiel výdavkov podrobených auditu v pomere k populácii. 

 

9.3. Výpočty, na ktorých je založený výber náhodnej vzorky, celková miera 

chybovosti a celková zostatková miera chybovosti.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr7-L_2015038EN.01010701-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr10-L_2015038EN.01010701-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr11-L_2015038EN.01010701-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr11-L_2015038EN.01010701-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr11-L_2015038EN.01010701-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr8-L_2015038EN.01010701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc1-L_2015038EN.01010701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc2-L_2015038EN.01010701-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc3-L_2015038EN.01010701-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc4-L_2015038EN.01010701-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc5-L_2015038EN.01010701-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc6-L_2015038EN.01010701-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc7-L_2015038EN.01010701-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc8-L_2015038EN.01010701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc9-L_2015038EN.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc10-L_2015038EN.01010701-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc11-L_2015038EN.01010701-E0011
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PRÍLOHA XVIII  

Vzor stratégie auditu – článok 72 

1. ÚVOD  

 a) identifikácia programu(-ov) [názov(-y) a číslo(-a) CCI(1)], fondov a obdobia, na ktoré sa 

vzťahuje stratégia auditu; 

 b) identifikácia orgánu auditu, ktorý zodpovedá za vypracovanie, monitorovanie 

a aktualizáciu stratégie auditu a identifikácia všetkých ostatných subjektov, ktoré sa podieľali 

na tomto dokumente; 

 c) odkaz na status orgánu auditu (celoštátny, regionálny alebo miestny subjekt verejnej 

správy) a subjekt, v ktorom sa nachádza; 

 d) odkaz na mandát, chartu auditu alebo vnútroštátne právne predpisy (v relevantných 

prípadoch), ktorými sa stanovujú funkcie a povinnosti orgánu auditu a iných subjektov, ktoré 

vykonávajú audity v rámci jeho zodpovednosti; 

 e) potvrdenie orgánu auditu o tom, že subjekty vykonávajúce audity majú potrebnú funkčnú a 

organizačnú nezávislosť. 
 

2. POSÚDENIE RIZIKA 

 a) vysvetlenie použitej metódy posúdenia rizika a 

b) interné postupy na aktualizáciu posúdenia rizika. 

3. METODIKA 

3.1. Prehľad  

 a) odkaz na medzinárodne uznávané audítorské štandardy, ktoré bude orgán auditu uplatňovať 

pri svojej audítorskej práci; 

 b) informácie o tom, ako orgán auditu získa uistenie v súvislosti s programami v štandardnom 

systéme riadenia a kontroly a v prípade programov s rozšírenými proporcionálnymi 

opatreniami (opis hlavných prvkov – druhy auditov a ich rozsah); 

 

 

c) odkaz na existujúce postupy na vypracovanie výročnej kontrolnej správy a audítorského 

stanoviska, ktoré sa majú predložiť Komisii v súlade s článkom 71 ods. 3 nariadenia, s 

potrebnými výnimkami pre programy Interreg na základe osobitných pravidiel pre audity 

operácií vzťahujúcich sa na programy Interreg, ako sa uvádza v článku 48 nariadenia (EÚ) 

č. [nariadenie o EÚS]; 

d) odkaz na audítorské manuály alebo postupy, ktoré obsahujú opis hlavných krokov 

audítorskej práce, vrátane klasifikácie chýb zistených pri príprave výročnej kontrolnej správy, 

ktorá sa má predložiť Komisii v súlade s článkom 71 ods. 3 nariadenia; 

 e) v prípade programov Interreg odkaz na osobitné opatrenia týkajúce sa auditu a vysvetlenie 
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toho, ako orgán auditu zamýšľa zabezpečiť spoluprácu s Komisiou v súvislosti s auditmi 

operácií v rámci spoločnej vzorky Interreg, ktorú má vybrať Komisia, ako sa stanovuje v 

článku 48 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o EÚS]; 

f) v prípade programov Interreg sa môže podľa článku 48 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o 

EÚS] vyžadovať dodatočná audítorská práca (odkaz na osobitné opatrenia týkajúce sa auditu 

a nadväzujúce opatrenia súvisiace s uvedenou dodatočnou audítorskou prácou). 

3.2. Audity týkajúce sa správneho fungovania systémov riadenia a kontroly 

(systémové audity)  

Identifikácia subjektov/štruktúr, ktoré sa majú podrobiť auditu, ako aj príslušné kľúčové 

požiadavky v súvislosti so systémovými auditmi. Zoznam by mal zahŕňať všetky subjekty, 

ktoré boli vymenované počas posledných dvanásť mesiacov. 

V relevantných prípadoch odkaz na audítorský subjekt, ktorý orgán auditu poveril vykonaním 

týchto auditov. 

Údaje o akýchkoľvek systémových auditoch zameraných na špecifické tematické oblasti 

alebo subjekty, ako napríklad: 

 a) kvalita a kvantita administratívnych overení a overovaní na mieste zo strany riadiaceho 

orgánu, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci, 

požiadaviek na ochranu životného prostredia a ďalších uplatniteľných právnych predpisov; 

 b) kvalita výberu projektov a overovaní zo strany riadiaceho orgánu na úrovni riadiaceho 

orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu; 

c) zriadenie a implementácia finančných nástrojov na úrovni orgánov implementujúcich 

finančné nástroje;  

d) fungovanie a bezpečnosť elektronických systémov a ich interoperabilita so systémom 

Komisie na elektronickú výmenu údajov; 

e) spoľahlivosť údajov týkajúcich sa cieľových hodnôt a čiastkových cieľov a údajov o 

pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov, ktoré poskytol riadiaci orgán; 

  f) finančné opravy (položky odpočítané z účtov);  

g) implementácia účinných a proporcionálnych opatrení proti podvodom s ohľadom na 

posúdenie rizika podvodov. 

 

3.3. Audity operácií, ktoré sa netýkajú programov Interreg  

a) opis (alebo odkaz na interný dokument, ktoré ho obsahujú) metodiky výberu vzorky, ktorá 

sa má použiť v súlade s článkom 73 nariadenia (a iných existujúcich špecifických postupov 

pri auditoch operácií, najmä s ohľadom na klasifikáciu zistených chýb a zaobchádzanie s 

nimi, vrátane podozrenia z podvodu);  

b) za roky, v ktorých by členský štát chcel v prípade aspoň jedného programu radšej 

uplatňovať rozšírený proporcionálny systém podľa článku 77 nariadenia, by sa mal navrhnúť 

samostatný opis. 

 

3.4. Audity operácií pre programy Interreg  
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a) opis (alebo odkaz na interný dokument, ktoré ho obsahujú) zaobchádzania so zisteniami a 

chybami, ktoré sa má použiť v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) č. [nariadenia o EÚS], a 

iných existujúcich špecifických postupov pri auditoch operácií, najmä s ohľadom na spoločnú 

vzorku Interreg, ktorú má Komisia vybrať každý rok; 

b) za roky, v ktorých spoločná vzorka pre audity operácií v prípade programov Interreg 

nezahŕňa operácie ani jednotky vzorky predmetného programu, by sa mal navrhnúť 

samostatný opis; 

V tomto prípade by sa mala opísať metodika výberu, ktorú má použiť orgán auditu, a iné 

existujúce špecifické postupy pri auditoch operácií, najmä s ohľadom na klasifikáciu 

zistených chýb a zaobchádzanie s nimi atď.  

3.5. Audity účtov  

Opis audítorského prístupu v prípade auditov účtov. 

3.6. Overenie vyhlásenia riadiaceho subjektu  

Odkaz na interné postupy stanovujúce činnosti, ktoré sú súčasťou overovania vyhlásenia 

riadiaceho orgánu na účely audítorského stanoviska. 
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4. PLÁNOVANÁ AUDÍTORSKÁ PRÁCA 

a)   opis a zdôvodnenie priorít a konkrétnych cieľov auditu v súvislosti s aktuálnym účtovným rokom a dvoma nasledujúcimi účtovnými rokmi, ako 

aj vysvetlenie súvislosti medzi výsledkami posúdenia rizika a plánovanou audítorskou prácou; 

 b) orientačný harmonogram úloh auditu v súvislosti s aktuálnym účtovným rokom a dvoma nasledujúcimi účtovnými rokmi, pokiaľ ide o systémové 

audity (vrátane auditov zameraných na špecifické tematické oblasti): 

 

Orgány/subjekty alebo 

špecifické tematické 

oblasti, v ktorých sa má 

vykonať audit 

CCI Názov 

programu 

Subjekt 

zodpovedný za 

audit 

Výsledok 

posúdenia 

rizika 

20xx 

Cieľ 

a rozsah 

auditu 

20xx 

Cieľ 

a rozsah 

auditu 

20xx 

Cieľ 

a rozsah 

auditu 
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5. ZDROJE 

a)  organizačná schéma orgánu auditu; 

b)  údaj o plánovaných zdrojoch, ktoré sa majú alokovať na aktuálny účtovný rok a dva 

nasledujúce účtovné roky (vrátane informácií o prípadnom plánovanom outsourcingu a jeho 

rozsahu, ak je to relevantné). 

   

 

(1) Uveďte programy so spoločným systémom riadenia a kontroly, v prípade, že pre viaceré 

programy je vypracovaná jedna stratégia auditu. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc1-L_2015038EN.01010101-E0001


 

117 

 

PRÍLOHA XIX 

Vzor žiadostí o platbu – článok 85 ods. 3 

 

ŽIADOSŤ O PLATBU  

 

EURÓPSKA KOMISIA  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dotknutý fond1: 

  

<type="S" input="S" > 2 

Referenčné číslo Komisie (CCI): <type="S" input="S"> 

Názov programu: <type="S" input="G"> 

Rozhodnutie Komisie: <type="S" input="G"> 

Dátum rozhodnutia Komisie: <type="D" input="G"> 

Číslo žiadosti o platbu: <type="N" input="G"> 

Dátum predloženia žiadosti o platbu: <type="D" input="G"> 

Vnútroštátne referenčné číslo (nepovinné): <type="S" maxlength="250" 

input="M"> 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Podľa článku 85 nariadenia (EÚ) č. 2018/rrrr [VN] sa táto žiadosť o platbu týka 

účtovného roka: 

 

Od3
 <type="D" input="G">    do: <type="D" input="G"> 

 

 

                                                 
1  Ak sa program týka viac ako jedného fondu, za každý fond by sa mala zasielať osobitná žiadosť o 

platbu. 
2 Vysvetlivky: 

type: N = číslo, D = dátum, S = reťazec, C = zaškrtávacie políčko, P = percentuálny podiel, B = 

booleovský, Cu = mena  

input: M = manuálne, S = výber, G = vytvorené systémom  
3
 Prvý deň účtovného roka automaticky zakódovaný prostredníctvom elektronického systému. 
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Výdavky rozdelené podľa priorít a kategórií regiónov zaznamenané v účtoch subjektu vykonávajúceho účtovnú funkciu 

(vrátane programových príspevkov vyplatených na finančné nástroje (článok 86 nariadenia) 

 

Priorita Základ pre 

výpočet 

(verejný 

alebo 

celkový)1 

Celková oprávnená výška 

výdavkov, ktoré 

prijímatelia vynaložili a 

zaplatili pri vykonávaní 

operácií, v zmysle článku 

85 ods. 3 písm. a) a ods. 

4 

Suma na technickú pomoc v 

zmysle článku 85 ods. 3 

písm. b) 

Celková výška verejného 

príspevku, ktorý sa vyplatil 

alebo sa má vyplatiť v 

zmysle článku 85 ods. 3 

písm. c)  

(A) (B) (C) (D) 

Priorita 1     

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Prechodné regióny <type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Severné riedko <type="S" <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
1 V prípade ENRF sa spolufinancovanie vzťahuje len na „celkové oprávnené verejné výdavky“. Preto sa v prípade ENRF základ pre výpočet v tomto vzore automaticky upraví na 

„verejný“. 
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osídlené regióny 
input="G"

> 

Priorita 2     

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Prechodné regióny <type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Priorita 3     

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Prechodné regióny  <type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Celkový súčet  <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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ALEBO 

Výdavky rozdelené podľa špecifických cieľov zaznamenané v účtoch riadiaceho orgánu 

Len pre AMIF/ISF a BMVI 

 

Špecifický cieľ Základ pre 

výpočet 

(verejný 

alebo 

celkový) 

Celková oprávnená výška 

výdavkov, ktoré 

prijímatelia vynaložili a 

zaplatili pri vykonávaní 

operácií 

Celková výška verejných 

výdavkov vynaložených pri 

implementácii operácií  

 

(A) (B) (C) 

Špecifický cieľ 1    

Typ akcie č. 1 [odkaz 

na článok 8 ods. 1 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Typ akcie č. 2 [odkaz 

na článok 8 ods. 2 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Typ akcie č. 3 [odkaz 

na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Typ akcie č. 4 [odkaz 

na články 14 a 15 

nariadenia o AMIF] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Špecifický cieľ 2     

Typ akcie č. 1 [odkaz <type="S" <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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na článok 8 ods. 1 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

input="G"

> 

Typ akcie č. 2 [odkaz 

na článok 8 ods. 2 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Typ akcie č. 3 [odkaz 

na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Špecifický cieľ 3    

Typ akcie č. 1 [odkaz 

na článok 8 ods. 1 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Typ akcie č. 2 [odkaz 

na článok 8 ods. 2 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Typ akcie č. 3 [odkaz 

na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Celkový súčet  <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

_________________________________________________________________________________________________ 

______ 
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Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, ENRF, ak je to relevantné), alebo v 

prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej priority (špecifický cieľ) nemodulujú, tabuľka vyzerá takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE 

 

Zvalidovaním tejto žiadosti o platbu subjekt vykonávajúci účtovnú funkciu/riadiaci orgán požaduje zaplatenie nasledujúcich súm. 

 

Zastupujúca(-i) subjekt vykonávajúci 

účtovnú funkciu: 

<type="S" input="G">  

Priorita 

Základ pre 

výpočet 

(verejný 

alebo celkový) 

(') 

(A) 

Celková oprávnená 

výška výdavkov, ktoré 

prijímatelia vynaložili a 

zaplatili pri vykonávaní 

operácií, v zmysle článku 

85 ods. 3 písm. a) a ods. 

4 

(B)  

Suma na technickú pomoc v 

zmysle článku 85 ods. 3 

písm. b) 

(C) 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, ktorý sa 

zaplatil alebo sa má 

zaplatiť v zmysle 

článku 85 ods. 3 

písm. c) 

(D) 

Priorita 1 <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 2 <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 3 <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Celkový súčet  <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  
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alebo 

Zastupujúca(-i) riadiaci orgán vykonávajúci 

účtovnú funkciu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIADOSŤ O PLATBU 

 

FOND  

Menej rozvinuté 

regióny 

Prechodné regióny Rozvinutejšie regióny Najvzdialenejšie 

a severné riedko 

osídlené regióny 
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(A) (B) (C) (D) 

<type="S" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

 <type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, ENRF, 

ak je to relevantné), alebo v prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej priority (špecifický cieľ) nemodulujú, tabuľka 

vyzerá takto: 

 

alebo 

len pre AMIF/ISF a BMVI 

 

Fond  Sumy 

<type="S" 

input="G"> 

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 8 ods. 

1 nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="G"> 

 Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 8 ods. 

2 nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="G"> 

 Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 8 ods. 

3 a 4 nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="G"> 

 Typ akcie č. 4 [odkaz na články 14 a 

15 nariadenia o AMIF] 

<type="Cu" input="G"> 
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FOND SUMA 

<type="S" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

 

Platba sa uskutoční na tento bankový účet: 

 

Určený subjekt <type="S" maxlength="150" input="G"> 

Banka <type="S" maxlength="150" input="G"> 

BIC <type="S" maxlength="11" input="G"> 

Kód IBAN bankového účtu  <type="S" maxlength="34" input="G"> 

Majiteľ účtu (ak nie je totožný 

s určeným subjektom) 

<type="S" maxlength="150" input="G"> 
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Dodatok: Informácie o programových príspevkoch vyplatených na finančné nástroje, ako sú uvedené v článku 86 nariadenia a zahrnuté do 

žiadostí o platbu (kumulatívne od začiatku programu)  

 

 

 Suma zahrnutá v prvej žiadosti o platbu a vyplatená na 

finančný nástroj v súlade s článkom 86 [maximálne [25 %] z 

celkovej sumy programových príspevkov viazaných na 

finančný(-é) nástroj(-e) v rámci príslušnej dohody o 

financovaní] 

Zodpovedajúca zúčtovaná suma podľa článku 86 ods. 31 

(A) (B) (C) (D) 

Priorita Celková suma 

programových 

príspevkov vyplatená na 

finančné nástroje 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Celková suma 

programových príspevkov, 

ktorá bola v skutočnosti 

vyplatená alebo v prípade 

záruk viazaná ako oprávnené 

výdavky v zmysle článku 86 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Priorita 1     

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Prechodné regióny <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Severné riedko 
<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
1  Táto suma sa v žiadosti o platbu neuvádza. 
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osídlené regióny 

Priorita 2 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Prechodné regióny  <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Priorita 3 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Prechodné regióny  <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Celkový súčet <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, ENRF, 

ak je to relevantné), alebo v prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej priority (špecifický cieľ) nemodulujú, tabuľka 

vyzerá takto: 

 

 Suma zahrnutá v prvej žiadosti o platbu a vyplatená na 

finančný nástroj v súlade s článkom 86 [maximálne [25 %] z 

celkovej sumy programových príspevkov viazaných na 

finančný(-é) nástroj(-e) v rámci príslušnej dohody o 

financovaní] 

Zodpovedajúca zúčtovaná suma podľa článku 86 ods. 32 

(A) (B) (C) (D) 

Priorita Celková suma 

programových 

príspevkov vyplatená na 

finančné nástroje 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Celková suma 

programových príspevkov, 

ktorá bola v skutočnosti 

vyplatená alebo v prípade 

záruk viazaná ako oprávnené 

výdavky v zmysle článku 86 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Priorita 1     

Priorita 2 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Priorita 3 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

     

Celkový súčet <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

 

                                                 
2  Táto suma sa v žiadosti o platbu neuvádza. 
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alebo 

len pre AMIF/ISF a BMVI 

 

 Suma zahrnutá v prvej žiadosti o platbu a vyplatená na finančný 

nástroj v súlade s článkom 86 [maximálne [25 %] z celkovej 

sumy programových príspevkov viazaných na finančný(-é) 

nástroj(-e) v rámci príslušnej dohody o financovaní] 

Zodpovedajúca zúčtovaná suma podľa článku 86 ods. 

33 

(A) (B) (C) (D) 

 Celková 

suma 

programový

ch 

príspevkov 

vyplatená na 

finančné 

nástroje 

Suma zodpovedajúceho verejného 

príspevku 

Celková suma 

programových príspevkov, 

ktorá bola v skutočnosti 

vyplatená alebo v prípade 

záruk viazaná ako 

oprávnené výdavky 

v zmysle článku 86 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Špecifický cieľ 1      

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Špecifický cieľ 2  
    

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

                                                 
3 Táto suma sa v žiadosti o platbu neuvádza. 
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Špecifický cieľ 3 
    

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Celkový súčet 
<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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Príloha XX  

Vzor účtov – článok 92 ods. 1 písm. a) 

 

ÚČTY ZA ÚČTOVNÝ ROK  

<type="D" – type="D" input="S">  

 
EURÓPSKA KOMISIA  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Dotknutý fond1: 

  

<type="S" input="S" > 2 

Referenčné číslo Komisie (CCI): <type="S" input="S"> 

Názov programu: <type="S" input="G"> 

Rozhodnutie Komisie: 

 

<type="S" input="G"> 

Dátum rozhodnutia Komisie: <type="D" input="G"> 

Verzia účtov: <type="S" input="G"> 

Dátum predloženia účtov: <type="D" input="G"> 

Vnútroštátne referenčné číslo (nepovinné): <type="S" maxlength="250" 

input="M"> 

 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1  Ak sa program týka viac ako jedného fondu, za každý fond by sa mali zasielať osobitné účty. 
2 Vysvetlivky: 

type: N = číslo, D = dátum, S = reťazec, C = zaškrtávacie políčko, P = percentuálny podiel, B = 

booleovský, Cu = mena  

input: M = manuálne, S = výber, G = vytvorené systémom  
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VYHLÁSENIE 

 

Riadiaci orgán zodpovedný za program týmto potvrdzuje, že: 

1. účty sú úplné, presné a pravdivé a výdavky zaznamenané v účtoch sú v súlade s 

uplatniteľným právom a sú zákonné a riadne; 

2. boli dodržané ustanovenia špecifických nariadení pre jednotlivé fondy, 

ustanovenia článku 63 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. [nariadenie o 

rozpočtových pravidlách] a článku 68 písm. a) až e) nariadenia; 

3. boli dodržané ustanovenia článku 76 týkajúce sa disponibility dokumentov. 

 

 

Za riadiaci orgán:  

 

<type="S" input="G">  
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Dodatok 1: Sumy zaznamenané v účtovných systémoch subjektu vykonávajúceho účtovnú funkciu/riadiaceho orgánu  

 

Priorita 

Celková oprávnená výška 

výdavkov zaznamenaná v 

účtovných systémoch subjektu 

vykonávajúceho účtovnú 

funkciu, ktorá je zahrnutá v 

žiadostiach o platbu za 

účtovný rok v zmysle 

článku 92 ods. 3 písm. a) 

(A)  

Suma na technickú pomoc v 

zmysle článku 85 ods. 3 

písm. b) 

(B) 

Celková výška 

zodpovedajúceho verejného 

príspevku, ktorý sa vyplatil 

alebo sa má vyplatiť v zmysle 

článku 92 ods. 3 písm. a) 

(C) 

Priorita 1    

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Najvzdialenejšie regióny  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Severné riedko osídlené 

regióny 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Priorita 2    

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Najvzdialenejšie regióny  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Severné riedko osídlené 

regióny 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Priorita 3    
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Priorita 

Celková oprávnená výška 

výdavkov zaznamenaná v 

účtovných systémoch subjektu 

vykonávajúceho účtovnú 

funkciu, ktorá je zahrnutá v 

žiadostiach o platbu za 

účtovný rok v zmysle 

článku 92 ods. 3 písm. a) 

(A)  

Suma na technickú pomoc v 

zmysle článku 85 ods. 3 

písm. b) 

(B) 

Celková výška 

zodpovedajúceho verejného 

príspevku, ktorý sa vyplatil 

alebo sa má vyplatiť v zmysle 

článku 92 ods. 3 písm. a) 

(C) 

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Najvzdialenejšie regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Severné riedko osídlené 

regióny 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Priorita 4    

    

Spolu    

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  

Prechodné regióny <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  

Najvzdialenejšie regióny <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  

Severné riedko osídlené 

regióny 

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  

Celkový súčet <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  <type="Cu" input="G">  

alebo  
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len pre AMIF/ISF a BMVI 

 

Špecifický cieľ 

Celková oprávnená výška 

výdavkov zaznamenaná 

v účtovných systémoch 

riadiaceho orgánu, ktorá je 

zahrnutá v žiadostiach 

o platbu predložených Komisii 

(A)  

Celková výška zodpovedajúcich 

verejných výdavkov 

vynaložených pri implementácii 

operácií 

 

 

(B) 

Špecifický cieľ 1    

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 

8 ods. 2 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 

8 ods. 3 a 4 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Typ akcie č. 4 [odkaz na články 

14 a 15 nariadenia o AMIF] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  
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Špecifický cieľ 2   

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 

8 ods. 2 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 

8 ods. 3 a 4 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" input="M">  

___________________________________________________________________________________________________ 

Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, ENRF, ak je to 

relevantné), alebo v prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej priority (špecifický cieľ) nemodulujú, tabuľka vyzerá takto: 

 

Priorita 

Celková oprávnená výška 

výdavkov zaznamenaná v 

účtovných systémoch subjektu 

vykonávajúceho účtovnú 

funkciu, ktorá je zahrnutá v 

žiadostiach o platbu za 

účtovný rok v zmysle 

článku 92 ods. 3 písm. a) 

(A)  

Suma na technickú pomoc v 

zmysle článku 85 ods. 3 

písm. b) 

(B) 

Celková výška 

zodpovedajúceho verejného 

príspevku, ktorý sa vyplatil 

alebo sa má vyplatiť v zmysle 

článku 92 ods. 3 písm. a) 

 

(C) 

 

Priorita 1 <type="Cu" input="M">   <type="Cu" input="M">  

Priorita 2 <type="Cu" input="M">   <type="Cu" input="M">  

Priorita 3 <type="Cu" input="M">   <type="Cu" input="M">  

Celkový súčet <type="Cu" input="G">   <type="Cu" input="G">  
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Dodatok 2: Sumy stiahnuté počas účtovného roka  

 

Priorita STIAHNUTÉ SUMY 

 Celková oprávnená 

výška výdavkov 

zahrnutá do žiadostí 

o priebežnú platbu  

Zodpovedajúci 

verejný príspevok  

 (A) (B) 

Priorita 1   

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Najvzdialenejšie regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Severné riedko osídlené regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Priorita 2   

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Najvzdialenejšie regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Severné riedko osídlené regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Priorita 3   

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Najvzdialenejšie regióny   

Severné riedko osídlené regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Priorita 4   

   

Spolu   

Menej rozvinuté regióny <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie regióny <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Najvzdialenejšie regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Severné riedko osídlené regióny <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  
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CELKOVÝ SÚČET <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Rozdelenie súm stiahnutých počas účtovného roka podľa účtovných rokov 
deklarovania zodpovedajúcich výdavkov 

 

V súvislosti s účtovným rokom, ktorý sa končí 30. júna 

XX…. (spolu)  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Z toho sumy opravené na základe auditov operácií  <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

V súvislosti s účtovným rokom, ktorý sa končí 30. júna 

…. (spolu) 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Z toho sumy opravené na základe auditov operácií  <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, 

ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, ENRF, ak je to relevantné), 

alebo v prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej 

priority (špecifický cieľ) nemodulujú, tabuľka vyzerá takto: 

 

Priorita STIAHNUTÉ SUMY 

 Celková oprávnená 

výška výdavkov 

zahrnutá do žiadostí o 

platbu  

Zodpovedajúci 

verejný príspevok 

 (A) (B) 

Priorita 1 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Priorita 2 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Priorita 3 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

CELKOVÝ SÚČET <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Rozdelenie súm stiahnutých počas účtovného roka podľa 
účtovných rokov deklarovania zodpovedajúcich výdavkov 

V súvislosti s účtovným 

rokom, ktorý sa končí 30. 

júna XX…. (spolu)  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Z toho sumy opravené na 

základe auditov operácií  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

V súvislosti s účtovným 

rokom, ktorý sa končí 30. 

júna …. (spolu) 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Z toho sumy opravené na 

základe auditov operácií  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  
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alebo 

len pre AMIF/ISF a BMVI 

Špecifický cieľ  STIAHNUTÉ SUMY 

 Celková oprávnená 

výška výdavkov 

zahrnutá do žiadostí 

o platbu  

Zodpovedajúce 

verejné výdavky  

 (A) (B) 

Špecifický cieľ 1    

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 8 ods. 2 nariadenia 

o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 4 [odkaz na články 14 a 15 nariadenia o 

AMIF] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Špecifický cieľ 2   

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 8 ods. 1 nariadenia 

o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 8 ods. 2 nariadenia 

o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Špecifický cieľ 3   

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 8 ods. 1 nariadenia 

o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 8 ods. 2 

nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Spolu   

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 8 ods. 1 nariadenia 

o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Typ akcie č. 2 [odkaz na článok 8 ods. 2 nariadenia 

o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Typ akcie č. 3 [odkaz na článok 8 ods. 3 a 4 

nariadenia o AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Typ akcie č. 4 [odkaz na články 14 a 15 nariadenia o 

AMIF] 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

CELKOVÝ SÚČET <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

Rozdelenie súm stiahnutých počas účtovného roka podľa účtovných rokov deklarovania 



 

141 

 

zodpovedajúcich výdavkov 

 

V súvislosti s účtovným rokom, ktorý sa končí 30. júna 

…. (spolu)  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Z toho sumy opravené na základe auditov operácií  <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

V súvislosti s účtovným rokom, ktorý sa končí 30. júna 

…. (spolu) 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

Z toho sumy opravené na základe auditov operácií  <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

 



 

142 

 

Dodatok 2: Sumy programových príspevkov vyplatené na finančné nástroje (kumulatívne od začiatku programu) – článok 86  

 Suma zahrnutá v prvej žiadosti o platbu a 

vyplatená na finančný nástroj v súlade s 

článkom 86 [maximálne [25 %] z celkovej sumy 

programových príspevkov viazaných na finančný(-

é) nástroj(-e) v rámci príslušnej dohody o 

financovaní] 

Zodpovedajúca zúčtovaná suma podľa článku 86 ods. 31 

(A) (B) (C) (D) 

Priorita Celková suma 

programových 

príspevkov 

vyplatená na 

finančné nástroje 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Celková suma programových 

príspevkov, ktorá bola 

v skutočnosti vyplatená alebo 

v prípade záruk viazaná ako 

oprávnené výdavky v zmysle 

článku 86  

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Priorita 1     

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 2 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

                                                 
1 Táto suma sa v žiadosti o platbu neuvádza. 



 

143 

 

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 3 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 4     
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Spolu     

Menej rozvinuté 

regióny 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  

Prechodné regióny <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Rozvinutejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  

Najvzdialenejšie 

regióny 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  

Severné riedko 

osídlené regióny 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  

Celkový súčet <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  
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Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, 

ENRF, ak je to relevantné), alebo v prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej priority (špecifický cieľ) 

nemodulujú, tabuľka vyzerá takto: 

 Suma zahrnutá v prvej žiadosti o platbu a 

vyplatená na finančný nástroj v súlade s 

článkom 86 [maximálne [25 %] z celkovej sumy 

programových príspevkov viazaných na finančný(-

é) nástroj(-e) v rámci príslušnej dohody o 

financovaní] 

Zodpovedajúca zúčtovaná suma podľa článku 86 ods. 32 

(A) (B) (C) (D) 

Priorita Celková suma 

programových 

príspevkov 

vyplatená na 

finančné nástroje 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Celková suma programových 

príspevkov, ktorá bola 

v skutočnosti vyplatená alebo 

v prípade záruk viazaná ako 

oprávnené výdavky v zmysle 

článku 86 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Priorita 1 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 2 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

Priorita 3 <type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" 

input="M">  

<type="Cu" input="M">  <type="Cu" 

input="M">  

     

Celkový súčet <type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" input="G">  <type="Cu" 

input="G">  

                                                 
2 Táto suma sa v žiadosti o platbu neuvádza. 
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alebo 

len pre AMIF/ISF a BMVI 

 

 

 

 Suma zahrnutá v prvej žiadosti o platbu a vyplatená na finančný 

nástroj v súlade s článkom 86 [maximálne [25 %] z celkovej 

sumy programových príspevkov viazaných na finančný(-é) 

nástroj(-e) v rámci príslušnej dohody o financovaní] 

Zodpovedajúca zúčtovaná suma podľa článku 86 ods. 

33 

(A) (B) (C) (D) 

 Celková 

suma 

programový

ch 

príspevkov 

vyplatená na 

finančné 

nástroje 

Suma zodpovedajúceho verejného 

príspevku 

Celková suma 

programových príspevkov, 

ktorá bola v skutočnosti 

vyplatená alebo v prípade 

záruk viazaná ako 

oprávnené výdavky 

v zmysle článku 86 

Suma zodpovedajúceho 

verejného príspevku 

Špecifický cieľ 1      

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Špecifický cieľ 2  
    

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

                                                 
3 Táto suma sa v žiadosti o platbu neuvádza. 
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Špecifický cieľ 3 
    

Typ akcie č. 1 [odkaz na článok 

8 ods. 1 nariadenia o 

AMIF/ISF/BMVI] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Celkový súčet 
<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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Dodatok 4: Zosúladenie výdavkov – článok 92  

 

 

 

 

 

 

Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúceh

o príspevku, 

ktorý sa vyplatil 

alebo sa má 

vyplatiť pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – C) (F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Priorita 1 

 

       

Menej 

rozvinuté 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Prechodné 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Rozvinutejš <type="C <type="C <type="Cu" <type="Cu" <type= <type= <type="S" maxlength="500" 
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Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúceh

o príspevku, 

ktorý sa vyplatil 

alebo sa má 

vyplatiť pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – C) (F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

ie regióny u" 

input="G"

>  

u" 

input="G"

>  

input="G">  input="G">  "Cu" 

input="

G">  

"Cu" 

input="

G">  

input="M"> 

Najvzdialen

ejšie 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Severné 

riedko 

osídlené 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Priorita 2        

Menej 

rozvinuté 

<type="C

u" 

<type="C

u" 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

<type=

"Cu" 

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúceh

o príspevku, 

ktorý sa vyplatil 

alebo sa má 

vyplatiť pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – C) (F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

regióny input="G"

>  

input="G"

>  

input="

G">  

input="

G">  

Prechodné 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Rozvinutejš

ie regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Najvzdialen

ejšie 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúceh

o príspevku, 

ktorý sa vyplatil 

alebo sa má 

vyplatiť pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – C) (F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Severné 

riedko 

osídlené 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Priorita 3        

        

Spolu        

Menej 

rozvinuté 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

 

Prechodné 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

<type="C

u" 

input="G"

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

<type=

"Cu" 

input="
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Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúceh

o príspevku, 

ktorý sa vyplatil 

alebo sa má 

vyplatiť pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – C) (F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

>  >  G">  G">  

Rozvinutejš

ie regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

 

Najvzdialen

ejšie 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

 

Severné 

riedko 

osídlené 

regióny 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  
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Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúceh

o príspevku, 

ktorý sa vyplatil 

alebo sa má 

vyplatiť pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – C) (F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Celkový 

súčet 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

 

Z toho sumy opravené v bežných účtoch na základe auditov  <type=

"Cu" 

input="

M">  

<type=

"Cu" 

input="

M">  
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alebo 

len pre AMIF/ISF a BMVI 

 

 

 

 

 

 

Špecifický cieľ 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúce

ho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška verejného príspevku, 

ktorý sa vyplatil alebo sa má 

vyplatiť pri vykonávaní operácií  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

Špecifický 

cieľ 1 

       

Typ akcie č. 

1 [odkaz na 

článok 8 

ods. 1 

nariadenia o 

AMIF/ISF/B

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Špecifický cieľ 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúce

ho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška verejného príspevku, 

ktorý sa vyplatil alebo sa má 

vyplatiť pri vykonávaní operácií  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

MVI] 

Typ akcie č. 

2 [odkaz na 

článok 8 

ods. 2 

nariadenia o 

AMIF/ISF/B

MVI] 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Typ akcie č. 

3 [odkaz na 

článok 8 

ods. 3 a 4 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Špecifický cieľ 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúce

ho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška verejného príspevku, 

ktorý sa vyplatil alebo sa má 

vyplatiť pri vykonávaní operácií  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

nariadenia o 

AMIF/ISF/B

MVI] 

="G"

>  

Typ akcie č. 

4 [odkaz na 

články 14 a 

15 

nariadenia o 

AMIF] 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Špecifický 

cieľ 2 

       

Typ akcie č. <type="C <type="C <type="Cu <type="C <type <type="C <type="S" maxlength="500" 
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Špecifický cieľ 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúce

ho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška verejného príspevku, 

ktorý sa vyplatil alebo sa má 

vyplatiť pri vykonávaní operácií  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

1 [odkaz na 

článok 8 

ods. 1 

nariadenia o 

AMIF/ISF/B

MVI] 

u" 

input="G"

>  

u" 

input="G"

>  

" 

input="G"

>  

u" 

input="G"

>  

="Cu

" 

input

="G"

>  

u" 

input="G"

>  

input="M"> 

Typ akcie č. 

2 [odkaz na 

článok 8 

ods. 2 

nariadenia o 

AMIF/ISF/B

MVI] 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 



 

158 

 

 

 

 

 

 

Špecifický cieľ 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúce

ho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška verejného príspevku, 

ktorý sa vyplatil alebo sa má 

vyplatiť pri vykonávaní operácií  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

Typ akcie č. 

3 [odkaz na 

článok 8 

ods. 3 a 4 

nariadenia o 

AMIF/ISF/B

MVI] 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

ect        

Celkový 

súčet 

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="C

u" 

input="G"

>  

<type

="Cu

" 

input

<type="C

u" 

input="G"

>  
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Špecifický cieľ 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom 92 nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená 

výška výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o platbu 

predložených 

Komisii  

Celková výška 

zodpovedajúce

ho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška verejného príspevku, 

ktorý sa vyplatil alebo sa má 

vyplatiť pri vykonávaní operácií  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

Z toho sumy opravené v bežných účtoch na základe auditov <type

="Cu

" 

input

="M"

>  

<type="C

u" 

input="M

">  
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Vzor sa automaticky upravuje na základe čísla CCI. Napríklad v prípade programov, ktoré nezahŕňajú kategórie regiónov (Kohézny fond, EÚS, 

ENRF, ak je to relevantné), alebo v prípade programov, pri ktorých sa miery spolufinancovania v rámci jednej priority (špecifický cieľ) 

nemodulujú, tabuľka vyzerá takto: 

 

 

 

 

 

Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom XX nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená výška 

výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o priebežnú 

platbu 

predložených 

Komisii  

Celková 

výška 

zodpovedajúc

eho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 
(F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Priorita 1 <type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Priorita 2 <type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G"> 

<type="Cu" 

input="G">  

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Priorita 

Celkové oprávnené výdavky 

zahrnuté do žiadostí o platbu 

predložených Komisii 

Výdavky deklarované v súlade s 

článkom XX nariadenia  

Rozdiel 

  

Pripomienky (povinné v prípade 

rozdielu) 

Celková 

oprávnená 

výška 

výdavkov, 

ktoré 

prijímatelia 

vynaložili a 

zaplatili pri 

vykonávaní 

operácií 

 

 

Celková výška 

verejného 

príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri vykonávaní 

operácií  

 

 

 

 

 

Celková 

oprávnená výška 

výdavkov 

zaznamenaná 

v účtovných 

systémoch 

subjektu 

vykonávajúceho 

účtovnú 

funkciu, ktorá je 

zahrnutá 

v žiadostiach 

o priebežnú 

platbu 

predložených 

Komisii  

Celková 

výška 

zodpovedajúc

eho príspevku, 

ktorý sa 

vyplatil alebo 

sa má vyplatiť 

pri 

vykonávaní 

operácií 

 

(E = A – 

C) 
(F = B – D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

        

Celkový 

súčet 

<type="Cu

" 

input="G"

>  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type="Cu" 

input="G">  

<type=

"Cu" 

input="

G">  

<type="Cu" 

input="G">  

 

Z toho sumy opravené v bežných účtoch na základe auditov  <type=

"Cu" 

input="

M">  

<type="Cu" 

input="M">  
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PRÍLOHA XXI  

Stanovenie výšky finančných opráv: finančné opravy na základe paušálnej sadzby a 

extrapolácie – článok 98 ods. 1 

 

Prvky pre uplatnenie opráv na základe extrapolácie  

Ak sa majú uplatniť finančné opravy na základe extrapolácie, výsledky preskúmania 

reprezentatívnej vzorky sa extrapolujú na zvyšnú časť populácie, z ktorej bola vybraná vzorka 

na účely stanovenia finančnej opravy. 

 

Prvky, ktoré treba zohľadniť pri uplatňovaní opravy na základe paušálnej sadzby  

a)  závažnosť závažného(-ých) nedostatku(-ov) v kontexte systému riadenia a kontroly ako 

celku; 

b) frekvencia výskytu a rozsah závažného(-ých) nedostatku(-ov); 

c)   rozsah finančných dôsledkov pre rozpočet Únie. 

 

Výška finančnej opravy na základe paušálnej sadzby sa stanovuje takto: 

a)  ak je (sú) závažný(-é) nedostatok(-ky) natoľko zásadný, častý alebo rozšírený, že 

predstavuje úplné zlyhanie systému ohrozujúce zákonnosť a riadnosť všetkých dotknutých 

výdavkov, uplatňuje sa paušálna sadzba 100 %; 

b)  ak je (sú) závažný(-é) nedostatok(-ky) natoľko častý a rozšírený, že predstavuje 

mimoriadne závažné zlyhanie systému ohrozujúce zákonnosť a riadnosť veľmi veľkej časti 

dotknutých výdavkov, uplatňuje sa paušálna sadzba 25 %; 

c)  ak je (sú) závažný(-é) nedostatok(-ky) zapríčinený(-é) tým, že systém nefunguje úplne 

alebo funguje tak zle alebo málokedy, že ohrozuje zákonnosť a riadnosť veľkej časti 

dotknutých výdavkov, uplatňuje sa paušálna sadzba 10 %; 

d)  ak je (sú) závažný(-é) nedostatok(-ky) zapríčinený(-é) tým, že systém nefunguje priebežne, 

čím ohrozuje zákonnosť a riadnosť významnej časti dotknutých výdavkov, uplatňuje sa 

paušálna sadzba 5 %; 

Ak sa v dôsledku neprijatia nápravných opatrení zodpovednými orgánmi v nadväznosti na 

uplatnenie finančnej opravy v príslušnom účtovnom roku identifikuje rovnaký(-é) závažný(-é) 

nedostatok(-ky) v nasledujúcom účtovnom roku, miera opravy sa môže vzhľadom na 

pretrvávajúci(-e) závažný(-é) nedostatok(-ky) zvýšiť, a to najviac do výšky najbližšej vyššej 

kategórie. 
 

Príloha XXII 

Metodika alokácie celkových zdrojov pre jednotlivé členské štáty – článok 103 ods. 2 
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Metóda alokácie prostriedkov pre menej rozvinuté regióny oprávnené v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu – článok 102 ods. 2 písm. a) 

1. Alokácia pre každý členský štát zodpovedá súčtu alokácií pre jeho jednotlivé oprávnené 

regióny podľa výpočtu v týchto krokoch: 

a) určí sa absolútna suma za rok (v EUR) vynásobením počtu obyvateľov daného 

regiónu rozdielom medzi HDP na obyvateľa v danom regióne meraným v 

štandarde kúpnej sily (PPS) a priemerným HDP na obyvateľa (v PPS) v EÚ27; 

b) na uvedenú absolútnu sumu sa uplatní percentuálna sadzba, aby sa stanovilo 

finančné krytie pre daný región; táto percentuálna sadzba je odstupňovaná tak, aby 

odzrkadľovala relatívnu prosperitu členského štátu, v ktorom sa nachádza 

oprávnený región, v porovnaní s priemerom EÚ27 vyjadrenú v štandarde kúpnej 

sily (PPS), a predstavuje: 

i) v prípade regiónov v členských štátoch, ktorých úroveň HND na obyvateľa 

je nižšia ako 82 % priemeru EÚ27: 2,8 %; 

ii) v prípade regiónov v členských štátoch, ktorých úroveň HND na 

obyvateľa je medzi 82 % a 99 % priemeru EÚ27: 1,3 %; 

iii) v prípade regiónov v členských štátoch, ktorých úroveň HND na 

obyvateľa je vyššia ako 99 % priemeru EÚ27: 0,9 %; 

c) k sume získanej v súlade s písmenom b) sa prípadne pripočíta suma vyplývajúca z 

alokácie príspevku 500 EUR na rok na každú nezamestnanú osobu za počet osôb, 

ktorý je rozdielom medzi počtom nezamestnaných osôb v danom regióne a počtom 

osôb, ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera 

nezamestnanosti všetkých menej rozvinutých regiónov; 

d) k sume získanej v súlade s písmenom c) sa prípadne pripočíta suma vyplývajúca z 

alokácie príspevku 500 EUR na rok na každú mladú nezamestnanú osobu (veková 

skupina 15 – 24 rokov) za počet osôb, ktorý je rozdielom medzi počtom mladých 

nezamestnaných osôb v danom regióne a počtom osôb, ktoré by boli 

nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera nezamestnanosti mladých ľudí 

všetkých menej rozvinutých regiónov; 

e) k sume získanej v súlade s písmenom d) sa prípadne pripočíta suma vyplývajúca z 

alokácie príspevku 250 EUR na rok na každú osobu (veková skupina 25 – 64 

rokov) za počet osôb v danom regióne, ktorý by sa musel odpočítať, aby sa 

dosiahla priemerná miera osôb, ktoré majú nízky stupeň vzdelania (nižšie ako 

primárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie), všetkých menej rozvinutých 

regiónov; 

f) k sume získanej v súlade s písmenom e) sa prípadne pripočíta suma 1 EUR na 

každú tonu ekvivalentu CO2 na rok za podiel regiónu podľa počtu obyvateľov na 

počte ton ekvivalentu CO2 , o ktorý členský štát prekračuje cieľovú hodnotu v oblasti 
emisií skleníkových plynov mimo systému obchodovania s emisiami stanovenú na rok 
2030, ktorú navrhla Komisia v roku 2016; 

g) k sume získanej v súlade s písmenom f) sa pripočíta suma vyplývajúca z alokácie 

príspevku 400 EUR na rok na každú osobu za podiel regiónu podľa počtu 

obyvateľov na čistej migrácii z krajín mimo EÚ do členského štátu od 1. januára 

2013. 
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Metóda alokácie pre prechodné regióny oprávnené v rámci cieľa Investovanie do 

zamestnanosti a rastu – článok 102 ods. 2 písm. b) 

2. Alokácia pre každý členský štát zodpovedá súčtu alokácií pre jeho jednotlivé oprávnené 

regióny podľa výpočtu v týchto krokoch: 

a) stanovenie minimálnej a maximálnej intenzity teoretickej pomoci pre každý 

oprávnený prechodný región. Minimálna výška podpory sa stanovuje na základe 

pôvodnej priemernej intenzity pomoci na obyvateľa všetkých rozvinutejších 

regiónov, t. j. 18 EUR na osobu na rok. Pod maximálnou úrovňou podpory sa 

rozumie teoretický región s HDP na obyvateľa vo výške 75 % priemeru EÚ27 a 

vypočíta sa metódou vymedzenou v bode 1 písm. a) a b). Zo sumy získanej touto 

metódou sa berie do úvahy 60 %; 

b) výpočet počiatočných regionálnych alokácií, pri ktorom sa zohľadní regionálny 

HDP na obyvateľa (v PPS) prostredníctvom lineárnej interpolácie relatívneho 

HDP regiónu na obyvateľa v porovnaní s EÚ27; 

c) k sume získanej v súlade s písmenom b) sa prípadne pripočíta suma vyplývajúca z 

alokácie príspevku 500 EUR na rok na každú nezamestnanú osobu za počet osôb, 

ktorý je rozdielom medzi počtom nezamestnaných osôb v danom regióne a počtom 

osôb, ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera 

nezamestnanosti všetkých menej rozvinutých regiónov; 

d) k sume získanej v súlade s písmenom c) sa prípadne pripočíta suma vyplývajúca z 

alokácie príspevku 500 EUR na rok na každú mladú nezamestnanú osobu (veková 

skupina 15 – 24 rokov) za počet osôb, ktorý je rozdielom medzi počtom mladých 

nezamestnaných osôb v danom regióne a počtom osôb, ktoré by boli 

nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera nezamestnanosti mladých ľudí 

všetkých menej rozvinutých regiónov; 

e) k sume získanej v súlade s písmenom d) sa prípadne pripočíta suma vyplývajúca z 

alokácie príspevku 250 EUR na rok na každú osobu (veková skupina 25 – 64 

rokov) za počet osôb v danom regióne, ktorý by sa musel odpočítať, aby sa 

dosiahla priemerná miera osôb, ktoré majú nízky stupeň vzdelania (nižšie ako 

primárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie), všetkých menej rozvinutých 

regiónov; 

f) k sume získanej v súlade s písmenom e) sa prípadne pripočíta suma 1 EUR na 

každú tonu ekvivalentu CO2 na rok za podiel regiónu podľa počtu obyvateľov na 

počte ton ekvivalentu CO2 , o ktorý členský štát prekračuje cieľovú hodnotu v 

oblasti emisií skleníkových plynov mimo systému obchodovania s emisiami 

stanovenú na rok 2030, ktorú navrhla Komisia v roku 2016; 

g) k sume získanej v súlade s písmenom f) sa pripočíta suma vyplývajúca z alokácie 

príspevku 400 EUR na rok na každú osobu za podiel regiónu podľa počtu 

obyvateľov na čistej migrácii z krajín mimo EÚ do členského štátu od 1. januára 

2013. 

Metóda alokácie prostriedkov pre rozvinutejšie regióny oprávnené v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu – článok 102 ods. 2 písm. c) 

3. Celkové počiatočné teoretické finančné krytie sa získa vynásobením intenzity pomoci na 

obyvateľa na rok vo výške 18 EUR počtom oprávnených obyvateľov. 
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4. Podiel každého dotknutého členského štátu je súčtom podielov jeho oprávnených 

regiónov, pričom tieto podiely sa určia na základe týchto kritérií s uvedenými váhami: 

a) celkový počet obyvateľov regiónu (váha 20 %); 

b) počet nezamestnaných osôb v regiónoch na úrovni NUTS 2 s mierou 

nezamestnanosti vyššou ako priemer všetkých rozvinutejších regiónov (váha 

15 %); 

c) o koľko je potrebné zvýšiť zamestnanosť, aby sa dosiahla priemerná miera 

zamestnanosti (veková skupina 20 až 64 rokov) všetkých rozvinutejších regiónov 

(váha 20 %); 

d) o koľko je potrebné zvýšiť počet osôb vo vekovej skupine 30 až 34 rokov s 

dosiahnutým terciárnym vzdelaním, aby sa dosiahla priemerná miera dosiahnutého 

terciárneho vzdelania (veková skupina 30 až 34 rokov) všetkých rozvinutejších 

regiónov (váha 20 %); 

e) o koľko je potrebné znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku 

(veková skupina 18 až 24 rokov), aby sa dosiahla priemerná miera osôb, ktoré 

predčasne ukončili školskú dochádzku (veková skupina 18 až 24 rokov) všetkých 

rozvinutejších regiónov (váha 15 %); 

f) f) rozdiel medzi nameraným HDP regiónu (meraný v PPS) a teoretickým 

regionálnym HDP, ktorý by sa dosiahol, ak by región mal rovnaký HDP na 

obyvateľa ako najprosperujúcejší región na úrovni NUTS 2 (váha 7,5 %); 

g) počet obyvateľov regiónov na úrovni NUTS 3 s hustotou obyvateľstva nižšou ako 

12,5 obyvateľa/km
2
 (váha 2,5 %). 

5. K sume za regióny na úrovni NUTS 2 vypočítanej podľa bodu 4 sa prípadne pripočíta 

suma 1 EUR na každú tonu ekvivalentu CO2 na rok za podiel regiónu podľa počtu 

obyvateľov na počte ton ekvivalentu CO2 , o ktorý členský štát prekračuje cieľovú 

hodnotu v oblasti emisií skleníkových plynov mimo systému obchodovania s emisiami 

stanovenú na rok 2030, ktorú navrhla Komisia v roku 2016. 

6. K sume za regióny na úrovni NUTS 2 vypočítanej podľa bodu 5 sa pripočíta suma 

vyplývajúca z alokácie príspevku 400 EUR na rok na každú osobu za podiel regiónu 

podľa počtu obyvateľov na čistej migrácii z krajín mimo EÚ do členského štátu od 1. 

januára 2013. 

Metóda alokácie pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu – článok 

102 ods. 3 

7. Celkové finančné krytie sa vypočíta vynásobením priemernej intenzity pomoci na 

obyvateľa na rok vo výške 62,9 EUR počtom oprávnených obyvateľov. Podiel z tohto 

teoretického finančného krytia, ktorý je alokovaný každému oprávnenému členskému 

štátu, zodpovedá percentuálnej hodnote, ktorá vychádza z jeho počtu obyvateľov, rozlohy 

a prosperity štátu, a vypočíta sa v týchto krokoch: 

a) vypočíta sa aritmetický priemer z pomeru počtu obyvateľov a rozlohy daného 

členského štátu k celkovému počtu obyvateľov a rozlohe všetkých oprávnených 

členských štátov. Ak však podiel celkového obyvateľstva členského štátu 

prekračuje jeho podiel celkovej rozlohy päťnásobne alebo viac, čo predstavuje 

mimoriadne vysokú hustotu obyvateľstva, na výpočet tohto kroku sa použije len 

podiel celkového obyvateľstva; 

b) takto získané percentuálne hodnoty sa upravia o koeficient, ktorý predstavuje 

jednu tretinu percentuálneho rozdielu, o ktorý HND na obyvateľa tohto členského 
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štátu (meraný v PPS) v rámci obdobia 2014 – 2016 prevyšuje alebo nedosahuje 

priemer HND na obyvateľa všetkých oprávnených členských štátov (priemer 

vyjadrený ako 100 %). 

V prípade každého oprávneného členského štátu nesmie byť podiel Kohézneho fondu 

vyšší ako tretina celkových alokácií mínus alokácia pre cieľ Európsky územný rozvoj po 

uplatnení bodov 10 až 16. Touto úpravou sa proporcionálne zvýšia všetky ostatné prevody 

vyplývajúce z bodov 1 až 6. 

Metóda alokácie pre cieľ Európska územná spolupráca – článok 9 

8. Alokácia zdrojov pre jednotlivé členské štáty na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a 

spoluprácu s najvzdialenejšími regiónmi sa vypočíta ako vážený súčet podielov určených 

na základe týchto kritérií s uvedenými váhami: 

a) celkový počet obyvateľov všetkých pohraničných regiónov na úrovni NUTS 3 s 

pozemnou hranicou a iných regiónov na úrovni NUTS 3, v ktorých aspoň polovica 

regionálneho obyvateľstva žije vo vzdialenosti do 25 kilometrov od pozemnej 

hranice (váha 36 %); 

b) počet obyvateľov, ktorí žijú vo vzdialenosti do 25 km od pozemnej hranice (váha 

24 %); 

c) celkový počet obyvateľov členských štátov (váha 20 %); 

d) celkový počet obyvateľov všetkých regiónov na úrovni NUTS 3 s pobrežnou 

hranicou a iných regiónov na úrovni NUTS 3, v ktorých aspoň polovica 

regionálneho obyvateľstva žije vo vzdialenosti do 25 kilometrov od pobrežnej 

hranice (váha 9,8 %); 

e) počet obyvateľov, ktorí žijú v prímorských pohraničných oblastiach vo 

vzdialenosti do 25 kilometrov od pobrežnej hranice (váha 6,5 %); 

f) celkový počet obyvateľov najvzdialenejších regiónov (váha 3,7 %). 

Podiel cezhraničnej zložky zodpovedá súčtu váh kritérií a) a b). Podiel nadnárodnej 

zložky zodpovedá súčtu váh kritérií c), d) a e). Podiel spolupráce s najvzdialenejšími 

regiónmi zodpovedá váhe kritéria f). 

Metóda alokácie na dodatočné financovanie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené 

v článku 349 ZFEÚ a regióny na úrovni NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené 

v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994 – článok 104 ods. 1 písm. e) 

9. Doplnková alokácia zodpovedajúca intenzite pomoci vo výške 30 EUR na obyvateľa na 

rok bude poskytnutá najvzdialenejším regiónom na úrovni NUTS 2 a severným riedko 

osídleným regiónom na úrovni NUTS 2. Táto alokácia bude regiónom a členským štátom 

rozdelená proporcionálne k celkovému počtu obyvateľov týchto regiónov. 

Minimálna a maximálna úroveň prevodov z fondov na podporu hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti 

10. Na to, aby sa prispelo k dosiahnutiu primeraného zamerania finančných prostriedkov z 

Kohézneho fondu na najmenej rozvinuté regióny a členské štáty a zníženiu rozdielov v 

priemernej intenzite pomoci na obyvateľa, bude maximálna úroveň prevodov (stanovenie 

stropu) finančných prostriedkov z fondov do každého jedného členského štátu stanovená 

ako podiel HDP členského štátu, pričom podiely budú takéto: 



 

167 

 

a) v prípade členských štátov, ktorých priemerný HND na obyvateľa (v PPS) je nižší 

ako 60 % priemeru EÚ27: 2,3 % ich HDP; 

b) v prípade členských štátov, ktorých priemerný HND na obyvateľa (v PPS) sa 

rovná alebo je vyšší ako 60 % a nižší ako 65 % priemeru EÚ27: 1,85 % ich HDP; 

c) v prípade členských štátov, ktorých priemerný HND na obyvateľa (v PPS) sa 

rovná alebo je vyšší ako 65 % priemeru EÚ27: 1,55 % ich HDP. 

Strop sa stanoví raz ročne a prípadne sa v záujme získania maximálnej úrovne prevodov 

použije na proporcionálne zníženie všetkých prevodov (čo neplatí v prípade rozvinutejších 

regiónov a cieľa Európska územná spolupráca) na dotknutý členský štát . 

11. Pravidlá opísané v bode 10 nesmú viesť k tomu, aby výška alokácie pre jednotlivé členské 

štáty bola vyššia ako 108 % ich úrovne v reálnych hodnotách v programovom období 

2014 -2020. Táto úprava sa uplatňuje proporcionálne na všetky prevody (čo neplatí 

v prípade cieľa Európska územná spolupráca) dotknutému členskému štátu s cieľom 

dosiahnuť maximálnu úroveň prevodu. 

12. Minimálna celková alokácia z fondov pre členský štát zodpovedá 76 % jeho celkovej 

alokácie v období rokov 2014 – 2020. Úpravy potrebné na splnenie tejto požiadavky sa 

uplatňujú proporcionálne k alokáciám z fondov s výnimkou alokácií v rámci cieľa 

Európska územná spolupráca. 

13. Maximálna celková alokácia z fondov pre členský štát, ktorého HND na obyvateľa (v 

PPS) je najmenej 120 % priemeru EÚ27, zodpovedá jeho celkovej alokácii v období 

rokov 2014 – 2020. Úpravy potrebné na splnenie tejto požiadavky sa uplatňujú 

proporcionálne k alokáciám z fondov s výnimkou alokácií v rámci cieľa Európska územná 

spolupráca. 

Dodatočné ustanovenia 

14. V prípade všetkých regiónov, ktoré boli v programovom období 2014 – 2020 

klasifikované ako menej rozvinuté regióny, ale ktorých HDP na obyvateľa je vyšší ako 

75 % priemeru EÚ27, bude minimálna ročná výška podpory v rámci cieľa Investovanie do 

zamestnanosti a rastu zodpovedať 60 % ich bývalých orientačných priemerných ročných 

alokácií v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, a to podľa výpočtu Komisie 

v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. 

15. Žiadny prechodný región nedostane sumu nižšiu ako je suma, ktorú by dostal, ak by bol 

rozvinutejším regiónom. 

16. Na program PEACE PLUS sa alokuje spolu 60 000 000 EUR, ak slúži na podporu mieru a 

zmierenia. Okrem toho sa na program PEACE PLUS alokuje minimálne 60 000 000 EUR 

z alokácie pre Írsko v rámci cieľa Európska územná spolupráca (INTERREG) na 

pokračovanie cezhraničnej spolupráce medzi severom a juhom.  
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Výsledkom uplatňovania bodov 1 až 16 budú tieto alokácie pre členské štáty: 

  Ceny v roku 2018 Bežné ceny 

BE 2 443 732 247 2 754 198 305 

BG 8 929 511 492 10 081 635 710 

CZ 17 848 116 938 20 115 646 252 

DK 573 517 899 646 380 972 

DE 15 688 212 843 17 681 335 291 

EE 2 914 906 456 3 285 233 245 

IE 1 087 980 532 1 226 203 951 

EL 19 239 335 692 21 696 841 512 

ES 34 004 950 482 38 325 138 562 

FR 16 022 440 880 18 058 025 615 

HR 8 767 737 011 9 888 093 817 

IT 38 564 071 866 43 463 477 430 

CY 877 368 784 988 834 854 

LV 4 262 268 627 4 812 229 539 

LT 5 642 442 504 6 359 291 448 

LU 64 879 682 73 122 377 

HU 17 933 628 471 20 247 570 927 

MT 596 961 418 672 802 893 

NL 1 441 843 260 1 625 023 473 

AT 1 279 708 248 1 442 289 880 

PL 64 396 905 118 72 724 130 923 

PT 21 171 877 482 23 861 676 803 

RO 27 203 590 880 30 765 592 532 

SI 3 073 103 392 3 463 528 447 

SK 11 779 580 537 13 304 565 383 

FI 1 604 638 379 1 808 501 037 

SE 2 141 077 508 2 413 092 535 
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