Príloha č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP Finančné a percentuálne limity
EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Finančné a percentuálne limity1 s väzbou na priame výdavky (hlavné aktivity projektu)
Oprávnený výdavok
Nákup stavieb

Finančný / percentuálny limit
max. 10 % celkových priamych oprávnených výdavkov projektu
max. 10 % celkových priamych oprávnených výdavkov projektu

Nákup pozemkov/lesov

Poznámka

max. 15 % celkových priamych oprávnených výdavkov projektu v prípade zanedbaných
plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú
budovy
max. 25 % celkových priamych oprávnených výdavkov projektu vo výnimočných a riadne
odôvodnených prípadoch projektov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a iba
v prípade, ak sa dané územie bude nachádzať v najvyššom (5.) stupni ochrany a nákup
pozemkov/lesov bude nevyhnutný na dosiahnutie cieľov projektu, čo bude v projekte
jednoznačne preukázané

Percentuálny limit na nákup
nehnuteľností (kumulatívne
za nákup všetkých stavieb
a pozemkov/lesov v rámci jednej
žiadosti o NFP) nesmie prekročiť
limit stanovený na nákup
pozemkov/lesov v projekte

max. 80,- EUR/osoba/noc za ubytovanie na území SR
Cestovné náhrady na ubytovanie2
max. 120,- EUR/osoba/noc za ubytovanie v zahraničí
Rezerva na nepredvídané výdavky
súvisiace so stavebnými prácami
Rezerva na nepredvídané výdavky
súvisiace s geologickými prácami

max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce
max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na geologické práce

Všetky limity s väzbou na priame výdavky, okrem finančných limitov (ďalej aj „FL“) pre cestovné náhrady na ubytovanie a FL pre osobné výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná,
sú uvedené bez DPH.
2 Týmto nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa dodržať vlastné interné predpisy organizácie, ak stanovujú nižší cenový limit pre cestovné náhrady preukázaných výdavkov na ubytovanie na území SR a v zahraničí.
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Oprávnený výdavok

Stavebný dozor

Prioritná os (PO)
OP KŽP

Druh stavby

Pásmo

Oprávnené výdavky
na stavebné práce (v EUR bez DPH)
od

PO 1 a
PO 2 (okrem Špecifického
cieľa 2.1.1)

líniová4

PO 1 a
PO 2 (okrem Špecifického
cieľa 2.1.1)

priemyselná5

PO 1 a
PO 2 (okrem Špecifického
cieľa 2.1.1)

ostatná6

PO 2,
Špecifický cieľ 2.1.1

líniová

PO 2,
Špecifický cieľ 2.1.1

priemyselná

PO 2,
Špecifický cieľ 2.1.1

ostatná

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
20 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
20 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
20 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00

do
999 999,99
4 999 999,99
19 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
19 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
19 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
a viac

Percentuálny limit3
(%)
2,00
1,00
0,60
0,50
2,50
1,50
0,90
0,70
2,20
1,20
0,80
0,60
1,40
0,60
0,40
1,90
0,80
0,50
1,60
0,70
0,50

Vzťahujúci sa na celkové oprávnené výdavky na stavebné práce.
Líniové stavby - novovybudované líniové stavby tvoria stavebné objekty charakterizované pozdĺžnou osou výstavby, ktoré slúžia k prenosu médií v diaľkových trasách a inžinierske diela náročných technických
parametrov na zabezpečenie dopravy (napr. teplovody, vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze atď.). V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu alebo o jej súčasť, rozhodne orgán štátnej správy
príslušný na jej povolenie.
5 Priemyselné stavby - za priemyselné stavby sa pre účely OP KŽP považujú stavby, u ktorých investičné náklady technologickej časti stavby prevyšujú náklady stavebnej časti stavby.
6 Ostatné stavby - za ostatné stavby sa pre účely OP KŽP považujú stavby, u ktorých náklady stavebnej časti stavby prevyšujú náklady technologickej časti stavby, s výnimkou novovybudovaných líniových stavieb.
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Oprávnený výdavok

PO 4

líniová

PO 4

priemyselná

PO 4

ostatná

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Prioritná os (PO)
OP KŽP

Pásmo
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

PO 1 a
PO 2 (okrem
Špecifického cieľa 2.1.1)
Odborný autorský dohľad
PO 4

3

0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
20 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
20 000 000,00
0,00
1 000 000,00
5 000 000,00
20 000 000,00

999 999,99
4 999 999,99
19 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
19 999 999,99
a viac
999 999,99
4 999 999,99
19 999 999,99
a viac

Oprávnené výdavky
na stavebné práce (v EUR bez DPH)
od
do
0,00
999 999,99
1 000 000,00
4 999 999,99
5 000 000,00
19 999 999,99
20 000 000,00
a viac
0,00
999 999,99
1 000 000,00
4 999 999,99
5 000 000,00
19 999 999,99
20 000 000,00
a viac

2,00
1,50
1,00
0,80
2,50
2,00
1,50
1,20
2,30
1,70
1,30
1,00

Percentuálny
limit3 (%)
1,00
0,80
0,60
0,50
1,00
0,90
0,70
0,60
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Oprávnený výdavok

Prioritná os (PO)
OP KŽP

Odborný geologický dohľad

PO 1, Špecifický cieľ 1.4.2
PO 2, Špecifický cieľ 2.1.2
PO 3, Špecifický cieľ 3.1.2

Oprávnený výdavok

Prioritná os (PO)
OP KŽP
PO 1
Špecifický cieľ 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1,
1.4.1 a 1.4.2

Osobné výdavky12

PO 2
Špecifický cieľ 2.1.1 a 2.1.2
PO 3
Špecifický cieľ 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3

Pásmo

Oprávnené výdavky
na geologické práce (v EUR bez DPH)
od
do

Percentuálny
limit7 (%)

1.

0,00

4 999 999,99

2,90

2.

5 000 000,00

a viac

1,35

Finančný limit
pre hrubú mzdu9
(EUR/mesiac)

Finančný limit
pre odmenu10
(EUR/hodina11)

Odborný koordinátor13

1 918,-

11,03

Expert/špecialista14

1 177,-

6,77

Odborný/technický pracovník15

966,-

5,56

Terénny/pomocný pracovník16

653,-

3,76

Pracovná

pozícia8

Vzťahujúci sa na celkové oprávnené výdavky na geologické práce.
Bezprostredne súvisiaca s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky).
9 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody
zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) pracovného úväzku.
10 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223 až 228 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa.
11 Hodinou sa rozumie 60 minút.
12 Týmto nie je dotknutá možnosť, že mzda/odmena dohodnutá medzi zamestnancom a Prijímateľom je vyššia ako sú FL stanovené Poskytovateľom, avšak rozdiel medzi dohodnutou mzdou/odmenou a stanovenými
FL bude určený ako neoprávnený výdavok.
13 Riadiaci pracovník žiadateľa/Prijímateľa, ktorý plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí celkovú činnosť organizácie (alebo jej organizačné zložky) a podriadených pracovníkov, ktorí majú pod sebou ešte ďalšiu úroveň
podriadených pracovníkov. Minimálny stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské II. stupňa.
14 Pracovník žiadateľa/Prijímateľa s najvyššou úrovňou zručností v danej oblasti, ktorý samostatne rieši najkomplexnejšie a najzložitejšie úlohy. Zaoberá sa napr. aplikáciou vedeckých koncepcií a teórií; realizuje
výskum, vývoj koncepcií, teórií a operatívnych metód; vypracováva analýzy; pripravuje vedecké práce a správy; vykonáva odborný dohľad nad podriadenými pracovníkmi. Minimálny stupeň dosiahnutého vzdelania:
vysokoškolské II. stupňa.
15 Pracovník žiadateľa/Prijímateľa, ktorý vykonáva technické a príbuzné úlohy spojené napr. s výskumom a využitím vedeckých koncepcií a praktických metód v oblasti fyzikálnych vied, vrátane techniky a technológie,
prírodných vied, vrátane zdravotníctva, sociálnych a humanitných vied. Môže vykonávať aj dohľad nad podriadenými pracovníkmi. Minimálny stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské I. stupňa.
16 Pracovník žiadateľa/Prijímateľa vykonávajúci manuálnu prácu, ako napr. kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve; kvalifikovaní pracovníci a remeselníci; pomocní pracovníci a iní. Minimálny
stupeň dosiahnutého vzdelania: stredné (odborné) vzdelanie (v odôvodnených prípadoch je akceptovateľné ukončené základné vzdelanie).
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Finančné a percentuálne limity17 s väzbou na nepriame výdavky (podporná aktivita projektu)
Percentuálny limit
Nepriame výdavky18

max. 3 % celkových priamych oprávnených výdavkov pri investičných projektoch19
max. 7 % celkových priamych oprávnených výdavkov pri neinvestičných projektoch

Oprávnený výdavok

Pracovná pozícia

Finančný limit
pre hrubú mzdu9
(EUR/mesiac)

Finančný limit
pre odmenu10
(EUR/hodina11)

Riadenie projektu - interné12
(Osobné výdavky)

Projektový manažér - interný20

1 407,-

8,09

Oprávnený výdavok

Pracovná pozícia

Finančný limit pre odplatu
za poskytované služby21
s nárokom na vrátenie DPH
(EUR/hodina11)

Finančný limit pre odplatu
za poskytované služby21
bez nároku na vrátenie DPH
(EUR/hodina11)

Riadenie projektu - externé22
(Externé služby)

Projektový manažér - externý23

9,11

10,94

Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky (okrem: FL pre osobné výdavky/riadenie projektu - interné, pre ktoré nie je DPH relevantná, a FL pre riadenie projektu - externé, pri ktorých je relevantnosť DPH uvedená)
sú uvedené bez DPH.
18 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podpornej aktivity
projektu (zahŕňa: riadenie projektu - interné/externé a informovanie a komunikáciu).
19 Investičný projekt - projekt zameraný predovšetkým na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo
nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40 % celkových oprávnených výdavkov
na projekt.
20 V rámci dopytovo orientovaných projektov (ďalej len „DOP“) OP KŽP je riadenie projektu - interné možné vykonávať výlučne prostredníctvom jednej pracovnej pozície „Projektový manažér - interný“. Týmto nie je
dotknutá možnosť obsadiť uvedenú pracovnú pozíciu viacerými osobami na skrátený pracovný úväzok, avšak ich celkový podiel práce kumulatívne nepresiahne jeden plný (100 %) pracovný úväzok. Kombinácia
interného a externého riadenia projektu nie je v rámci jedného a toho istého DOP OP KŽP prípustná.
21 Oprávneným výdavkom je odplata za poskytnuté služby (v EUR/hodina) ohraničená uvedeným FL. Maximálny oprávnený počet hodín vykázaných za 1 mesiac poskytovania služieb je 173 hodín/mesiac.
22 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby dohodnutá medzi dodávateľom a Prijímateľom je vyššia ako je FL stanovený Poskytovateľom, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou a stanoveným FL bude
určený ako neoprávnený výdavok.
23 V rámci DOP OP KŽP je riadenie projektu - externé možné vykonávať výlučne prostredníctvom jednej pracovnej pozície „Projektový manažér - externý“. Kombinácia externého a interného riadenia projektu nie je
v rámci jedného a toho istého DOP OP KŽP prípustná.
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Oprávnený výdavok
v oblasti informovania a komunikácie24

Finančný limit
(EUR/kus)

Dočasný pútač25

920,-

Stála tabuľa26

500,-

Plagát27

30,-

Publikovanie článku o projekte28

350,-

O podpore získanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov na spolufinancovanie projektu.
Povinný pri projektoch slúžiacich na financovanie infraštruktúry alebo stavebných činností a celkovej výške NFP nad 500 000,- EUR.
26 Povinná pri projektoch spočívajúcich v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností a celkovej výške NFP nad 500 000,- EUR.
27 Povinný pri projektoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť osadenia dočasného pútača a vyvesenia stálej tabule.
28 Nepovinný, avšak odporúčaný nástroj pre informovanie a komunikáciu. Jedná sa o inzerciu v regionálnom (nie celoštátnom/celoplošnom) denníku, resp. týždenníku, či dvojtýždenníku, zverejnenú v printovej
(nie elektronickej) podobe.
24
25

6

