Pravidlá výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby a podmienky jej poskytnutia1
1. Prijímateľ je oprávnený požiadať o zálohovú platbu po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a po začatí realizácie aktivít projektu. Prijímateľ môže disponovať
prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z relevantnej časti
rozpočtu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu.
2. Z časového hľadiska je pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby rozhodujúci dátum predloženia
žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Do celkového zostávajúceho počtu mesiacov realizácie aktivít
projektu sa zahŕňa aj mesiac, v ktorom došlo k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Z
uvedeného vyplýva, že pri jej výpočte sa do úvahy berie celkový zostávajúci počet mesiacov realizácie aktivít
projektu (netýka sa, ak celková dĺžka realizácie aktivít projektu nepresahuje 12 mesiacov) a aktuálna suma
nenávratného finančného príspevku známa v čase predloženia žiadosti o platbu, ktorá je znížená o aktuálny
stav už vyčerpaných finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku (žiadosti o platbu (priebežná
platba / zúčtovanie zálohovej platby / zúčtovanie predfinancovania) schválených certifikačným orgánom
v súhrnných žiadostiach o platbu / mimoriadnych súhrnných žiadostiach o platbu) vo výške prostriedkov
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
V prípade kombinácie systému zálohových platieb a systému predfinancovania (prípadne aj systému
refundácie) sa pri výpočte berie do úvahy celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov
(rozpočtových položiek projektu), ktoré sú jednoznačne určené na financovanie systémom zálohovej platby v
čase predloženia žiadosti o platbu, ktorá je znížená o aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov
na položkách jednoznačne určených na financovanie systémom zálohovej platby, ktoré boli schválené
certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu / mimoriadnych súhrnných žiadostiach o platbu vo
výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
3. V prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizujú aj partneri, sa v oboch prípadoch maximálna výška
zálohovej platby vypočíta na rovnakom princípe, avšak samostatne pre prijímateľa a samostatne pre partnera.
4. V prípade kombinácie systému refundácie a systému zálohových platieb sa maximálna výška zálohovej platby
vypočíta na rovnakom základe, ako by sa vypočítala zálohová platba pri začatí realizácie aktivít projektu, resp.
pri zmene, t. j. maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom
realizácie aktivít projektu.
V prípade kombinácie systému zálohových platieb, refundácie a predfinancovania sa maximálna výška
zálohovej platby vypočíta v zmysle bodu 5 (tretia odrážka) a bodu 6 (tretia odrážka).
5. Maximálna výška prvej zálohovej platby sa po začatí realizácie aktivít projektu vypočíta nasledovne:
 v prípade, ak zostávajúca celková dĺžka realizácie aktivít projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
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Maximálna výška poskytnutej zálohovej platby sa vypočíta pred poskytnutím prvej zálohovej platby. K jej
prepočítaniu dochádza iba v prípadoch podľa bodu 6 tejto kapitoly pri predložení nasledujúcej žiadosti o platbu
(poskytnutie zálohovej platby).
6. Počas realizácie aktivít projektu je riadiaci orgán povinný prepočítať maximálnu výšku zálohovej platby vždy
pri zmene celkovej výšky nenávratného finančného príspevku a / alebo zmene celkovej dĺžky realizácie aktivít
projektu (napr. v prípade predĺženia realizácie aktivít projektu), pričom zálohová platba sa vypočíta podľa
nasledujúceho vzorca:
 v prípade, ak po zmene celková zostávajúca dĺžka realizácie aktivít projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
maximálna výška
poskytnutej
zálohovej platby

=

0,4

x

(suma nenávratného finančného príspevku po zmene –
vyčerpaná suma nenávratného finančného príspevku (zdroj
EÚ a ŠR))

 v prípade, ak po zmene celková zostávajúca dĺžka realizácie aktivít projektu presahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
maximálna výška
poskytnutej
zálohovej platby

=

0,4

suma nenávratného finančného príspevku po
zmene – vyčerpaná suma nenávratného finančného
príspevku (zdroj EÚ a ŠR)
zostávajúci počet mesiacov realizácie aktivít
projektu v čase predloženia žiadosti o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) po zmene

x

x

12

 v prípade kombinácie systému zálohových platieb a systému predfinancovania (prípadne aj systému
refundácie) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:
maximálna výška
poskytnutej
zálohovej platby

=

0,4

x

celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov
(rozpočtových položiek projektu), ktoré sú jednoznačne určené
na financovanie systémom zálohovej platby po zmene
– vyčerpaná suma nenávratného finančného príspevku na
predmetných položkách (zdroj EÚ a ŠR)

V zmysle princípu zdravého finančného riadenia, riadiaci orgán pri prepočte maximálnej výšky zálohovej
platby berie do úvahy aktuálne údaje / parametre potrebné k výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby (dĺžka
realizácie aktivít projektu, výška nenávratného finančného príspevku, atď.) známe v čase predloženia žiadosti
o platbu (poskytnutie zálohovej platby).
7. V prípade, ak prvá zálohová platba na začiatku realizácie aktivít projektu nebola poskytnutá v maximálnej
možnej výške, prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške rovnajúcej sa rozdielu maximálnej
výšky zálohovej platby a predchádzajúcich poskytnutých zálohových platieb. Súčet týchto prostriedkov, a teda
výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim
12 mesiacom realizácie aktivít projektu, t. j. prijímateľ môže disponovať prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z relevantnej časti rozpočtu zodpovedajúcim 12 mesiacom
realizácie aktivít projektu.

maximálna výška zálohovej platby - ∑ poskytnutých zálohových platieb ≤ 40 % relevantnej časti rozpočtu
projektu
8. V prípade, ak prvá / predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, riadiaci
orgán prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí úhradu finančných prostriedkov žiadosti o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) až po schválení žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) certifikačným
orgánom v rámci súhrnnej žiadosti o platbu / mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platu. Riadiaci orgán v úzkej
spolupráci s platobnou jednotkou zodpovedá za stanovenie postupu, ktorý má zabrániť neoprávnenému
vyplateniu zálohovej platby prijímateľovi (t. j. nad maximálnu výšku 40 % z relevantnej časti rozpočtu
zodpovedajúcu 12 mesiacom realizácie aktivít projektu). Uvedené sa nevzťahuje na prípady definované v bode
9.
V prípade, ak prvá / predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, je
prijímateľ oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených
žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcich poskytnutých
zálohových platieb. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 %
relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu.
∑ ŽoP (ZZP) schválené CO (EÚ a ŠR) + (maximálna výška zálohovej platby - ∑ poskytnutých
zálohových platieb) ≤ 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu
9. V prípade financovania projektov, v rámci ktorých boli identifikované výdavky, ktoré sú predmetom
prebiehajúceho skúmania a projektov financovaných formou preddavkových platieb, je v kompetencii
riadiaceho orgánu posúdiť opodstatnenosť a reálnosť požiadavky prijímateľa na poskytnutie ďalšej zálohovej
platby.
Riadiaci orgán je v tomto prípade oprávnený poskytnúť zálohovú platbu vo výške, ktorá zodpovedná súčtu
certifikačným orgánom schválených žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) za prostriedky EÚ
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a súčtu pozastavených žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) obsahujúcich výdavky vzťahujúcich sa k preddavkovým platbám a / alebo súčtu pozastavených žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahujúcich výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania,
a ktorých schvaľovanie riadiaci orgán pozastavil, a sumy, ktorá sa rovná rozdielu maximálnej výšky zálohovej
platby a sumy predchádzajúcich poskytnutých zálohových platieb. Suma týchto prostriedkov, a teda výška
poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12
mesiacom realizácie aktivít projektu.
∑ ŽoP (ZZP) schválené CO (EÚ a ŠR) + ∑ pozastavené ŽoP (ZZP) prebiehajúce skúmanie / preddavkové platby
+ (maximálna výška zálohovej platby - ∑ poskytnutých zálohových platieb) ≤ 40 % relevantnej časti rozpočtu
projektu

