Pokyny k vyplneniu podrobného zoznamu deklarovaných výdavkov - sumarizačného hárku,
zoznamu deklarovaných výdavkov a žiadosti o platbu v ITMS2014+

1.

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov - sumarizačný hárok - príloha č. 1x (Podrobný ZDV)

Formulár Podrobného ZDV vo formáte MS Excel tvoria dva hárky. Partner vypĺňa údaje na druhom
hárku s názvom "ZDV_sumarizacny harok". V prvom hárku s názvom "Podrobny ZDV_sumar" sú
automaticky vyplnené údaje z hárku „ZDV_sumarizacny harok“ so sumárnymi údajmi vypĺňaného
Podrobného ZDV. Okrem toho je partner povinný vyplniť údaje v tabuľke „Prehľad rozpočtu partnera
(schválené, čerpané a deklarované výdavky)“ v stĺpcoch „Schválený rozpočet (EUR)“ a „Výdavky
v predchádzajúcich schválených ZDV (EUR).

Základné údaje Podrobného ZDV – 2. hárok „ZDV_sumarizacny harok“
Kód projektu v ITMS - uvedie sa kód projektu v systéme ITMS2014+
Názov projektu - uvedie sa názov projektu podľa ITMS2014+
Poradové číslo zoznamu deklarovaných výdavkov - uvedie sa poradové číslo Podrobného ZDV
Zoznam deklarovaných výdavkov za obdobie od / do - uvedie sa začiatočný a konečný dátum
monitorovacieho obdobia, za ktoré sú výdavky predkladané
Názov hlavného prijímateľa / partnera - uvedie sa názov partnera, ktorý predkladá ZDV
IČO hlavného prijímateľa / partnera - uvedie sa IČO partnera, ktorý predkladá ZDV
Kontaktná osoba (meno, tel., e-mail) - uvedie sa kontaktná osoba partnera, ktorý predkladá ZDV spolu
s kontaktnými údajmi
Druh ZDV - vyberie sa z možností priebežný/záverečný
Zdroje - uvedie sa pomer financovania partnera z jednotlivých zdrojov v percentách
Náklady na zamestnancov podľa čl. 19 nar.1299/2013 (20% paušalizácia)
Vypĺňa sa podľa schválenej Žiadosti o NFP. To zn., ak partner v žiadosti zvolil možnosť paušálu v kapitole
Náklady na zamestnancov, vyberie možnosť ÁNO a určí výšku paušálu v percentách (20 %). Uvedené
údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v podrobnom rozpočte schválenej Žiadosti o NFP.
Pozn.: v prípade, že si partner uplatňuje v rozpočtovej kapitole Náklady na zamestnancov paušál,
v tabuľke prehľadu deklarovaných výdavkov už nevypĺňa v kapitole Náklady na zamestnancov žiadne
údaje.
Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky (15 %)
Vypĺňa podľa Žiadosti o NFP. To zn., ak partner v žiadosti zvolil možnosť paušálu v kapitole Kancelárske,
administratívne a iné nepriame výdavky, vyberie možnosť ÁNO a určí výšku paušálu v percentách
(15 %). Uvedené údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v podrobnom rozpočte schválenej
Žiadosti o NFP.

Prehľad deklarovaných výdavkov
V tabuľke partner uvedie všetky účtovné dokumenty, ktoré súvisia s výdavkami vynaloženými v
monitorovanom období v rámci projektu.
! Upozornenie – pridávanie riadkov v podrobnom zozname deklarovaných výdavkov !
Pre zachovanie správnosti výpočtov v tabuľkách postupujte pri pridávaní riadkov v jednotlivých
rozpočtových kapitolách, tak aby zostali vzorce sumárov rozpočtových kapitol zachované.
Riadok/riadky pridávajte nad posledný riadok v danej rozpočtovej kapitole – to zn., pridávate
„predposledný“ riadok.
Príklad: Keď je číslo posledného riadku v rozpočtovej kapitole 27, tak pravým tlačidlom myši kliknete
na toto číslo (27) a zvolíte možnosť vložiť. Ak chcete pridať naraz viac riadkov, vyznačíte si viac riadkov,
tak, aby prvý riadok vo výbere nebol zároveň prvým riadkom v rozpočtovej kapitole a taktiež po kliknutí
pravým tlačidlom myši na výbere zvolíte možnosť vložiť. Do novovytvorených riadkov je potrebné
skopírovať vzorce v stĺpcoch T – Z (19-25) z predchádzajúceho riadka, ktorý vzorce obsahuje.

(1) - Poradové číslo - uvedie sa poradové číslo účtovného dokladu. Týmto číslom musí byť označený aj
predložený účtovný doklad.
(2) - Názov výdavku - uvedie sa názov výdavku.
(3) - Číslo účtovného dokladu – uvedie sa číslo účtovného dokladu (napr. č. faktúry, príjmového
dokladu a pod.) Uvedie sa pôvodné číslo dokladu od dodávateľa (nie číslo v účtovníctve partnera).
(4) - Dodávateľ – uvedie sa obchodný názov dodávateľa (t. j. subjektu, ktorý vydal účtovný doklad).
(5) - Dátum vystavenia – uvedie sa dátum vystavenia účtovného dokladu.
(6) - Dátum úhrady – uvedie sa dátum úhrady účtovného dokladu.
(7) - Aktivita – uvedie sa označenie aktivity podľa Monitorovacej správy.
(8) - Označenie VO, ktorého sa výdavok týka (podľa MS) – uvedie sa označenie VO, ktorého sa výdavok
týka. Označenie VO musí korešpondovať s označením VO v Monitorovacej správe.
(9) - Výdavok mimo opráv. územia – pokiaľ bol daný výdavok vynaložený mimo oprávneného územia,
partner pri takomto výdavku uvedie „ÁNO“. (Iba ak mal partner v Žiadosti o NFP v rozpočte aj
aktivity/výdavky mimo oprávneného územia).
(10) - Druh výdavku – vyberie sa z možnosti bežný alebo kapitálový podľa druhu výdavku.
(11) - Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka – štátne rozpočtové organizácie uvádzajú
kód ekonomickej klasifikácie. Ostatné subjekty uvádzajú transferovú položku podľa typu hlavného
prijímateľa / partnera. V prípade štátnych rozpočtových organizácií je hlavný prijímateľ / partner
povinný uvádzať deklarované výdavky na konkrétnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie
(vrátane funkčnej klasifikácie), napr. mzda zamestnanca a odvody zamestnávateľa sú rozpočítané na
podpoložky ekonomickej klasifikácie nasledovne 611000, 612001, 621000, 625001, atď.
(12) - Kód funkčnej klasifikácie – uvedie sa kód funkčnej klasifikácie.
(13) - Kód investičnej akcie platobnej jednotky – pri kapitálových výdavkoch sa uvedie kód investičnej
akcie platobnej jednotky.
(14) - Kód investičnej akcie hlavného prijímateľa / partnera – Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú
pri kapitálových výdavkoch kód investičnej akcie prijímateľa. Ostatné subjekty predmetnú časť
nevypĺňajú.

(15) – Celková suma účtovného dokladu (v EUR) - uvedie sa celková suma účtovného dokladu s DPH
(napr. celková suma faktúry s DPH) v EUR.
(16) - Výška výdavku bez DPH (v EUR) – uvedie sa výška nárokovaného/ných výdavku/ov bez DPH
v EUR podľa účtovného dokladu.
(17) - DPH (v EUR) - uvedie sa výška DPH nárokovaného/ných výdavku/ov v EUR podľa účtovného
dokladu (ak relevantné).
(18) - Spolu (v EUR) - automatický výpočet výšky výdavku s DPH v EUR (súčet polí 16 a 17).
(19) - Suma deklarovaných výdavkov predložená hlavným prijímateľom / partnerom v zozname
deklarovaných výdavkov (v EUR) – uvedie sa žiadaná suma, ktorú chce partner preplatiť v EUR.
(20) - Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR) – automatický výpočet – rozdiel celkovej sumy
účtovného dokladu s DPH v EUR (15) a deklarovaných výdavkov predložených hlavným prijímateľom /
partnerom v zozname deklarovaných výdavkov (v EUR) (19).
(21) - Zdôvodnenie sumy nežiadanej na preplatenie / poznámka – partner uvedie zdôvodnenie, prečo
nežiada na preplatenie celú sumu účtovného dokladu.
Vyplnením údajov v 2. hárku Podrobného ZDV „ZDV_sumarizacny harok“ sú automaticky vyplnené aj
zodpovedajúce údaje v 1. hárku „Podrobny ZDV_sumar“. Partner je v 1. hárku „Podrobny ZDV_sumar“
povinný vyplniť ešte údaje v tabuľke „Prehľad rozpočtu partnera (schválené, čerpané a deklarované
výdavky)“ v stĺpcoch „Schválený rozpočet (EUR)“ a „Výdavky v predchádzajúcich schválených ZDV
(EUR).
Schválený rozpočet (EUR) – vyplní partner sumy schválených výdavkov partnera v jednotlivých
rozpočtových kapitolách podľa Zmluvy o NFP v EUR.
Výdavky v predchádzajúcich schválených ZDV (EUR) – vyplní partner súčet súm v jednotlivých
rozpočtových kapitolách zo všetkých predchádzajúcich schválených ZDV partnera.
Partner je povinný vyplnený formulár Podrobného ZDV uložiť vo formáte XLS a následne vytlačiť,
podpísať a podpísané nascanovať do formátu PDF (obidva hárky – sumárny aj podrobný).
2.

Vytvorenie a odoslanie ZDV v ITMS2014+

Predpokladom pre vytvorenie ZDV v ITMS2014+ je, aby mal zástupca organizácie partnera vytvorený
používateľský účet v ITMS2014+.
Po prihlásení do verejnej časti ITMS2014+ (www.itms2014.sk) otvorí užívateľ evidenciu Žiadostí
o platbu (v ľavom menu užívateľ klikne na „Žiadosti o platbu“). Otvorí sa zoznam žiadostí o platbu so
všetkými Žiadosťami o platbu partnera (vrátane Zoznamov deklarovaných výdavkov).
Nový Zoznam deklarovaných výdavkov (ZDV) sa vytvorí kliknutím na
sprievodca vytvorením žiadosti o platbu pozostávajúci zo 4. krokov.

, čím sa otvorí

1. Výber projektu – partner z ponuky vyberie projekt, v rámci ktorého predkladá ZDV
2. Výber typu platby – partner z ponuky vyberie „Zoznam deklarovaných výdavkov“
3. Určenie subjektu, za ktorý sa ŽoP predkladá – automaticky vyplnená organizácia partnera (v
rámci ktorej je užívateľ v ITMS evidovaný)
4. Všeobecná identifikácia – partner ponechá predvyplnené údaje a doplní iba obdobie, za aké je
ZDV predkladaný – t. j. dátumy Obdobie od: a Obdobie do:
Kliknutím na „Dokončiť“ sa skončí sprievodca vytvorením ZDV a otvorí sa novo vytvorený ZDV.

V ITMS2014+ je v ZDV partner povinný vyplniť nasledovné údaje:
• Identifikácia prijímateľa – kontaktné osoby – užívateľ kliknutím na
vyberie zo
zoznamu kontaktných osôb evidovaných v rámci organizácie partnera kontaktnú osobu pre ZDV.
Nasleduje vytvorenie účtovného dokladu a priradenie deklarovaných výdavkov k ZDV:
• Otvorenie evidencie:
• Priradenie účtovného dokladu k ZDV:
• Účtovný doklad je potrebné najskôr vytvoriť:
, čím sa otvorí
sprievodca vytvorením účtovného dokladu pozostávajúci zo 4. krokov:
1. Hlavička
Číslo faktúry / daňového dokladu – uvedie sa v tvare ZDV_xx_N, kde xx je označenie partnera
(VP, HCP, PP3, ...) a N je poradové číslo ZDV. (Napr. ZDV_HCP_1 – podľa hodnoty „Číslo
dokladu“ v Podrobnom ZDV).
Názov – uvedie sa Sumarizačný hárok – ZDV_xx_N podľa postupu v predchádzajúcom bode
(Napr. Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1)
Dátum vystavenia – uvedie sa dátum vytvorenia ZDV (t.j. aktuálny dátum)
Typ – vyberie sa možnosť Interný
Mena – ponechá sa možnosť Euro
Celkový výška dokladu vrátane DPH – uvedie sa celková suma deklarovaných výdavkov v ZDV
v EUR uvedená na prvom hárku Podrobného ZDV – Suma deklarovaných výdavkov SPOLU.
2. Dokument
Typ dokumentu – partner vyberie Daňový doklad
Prilož súbor – partner priloží elektronickú verziu Podrobného ZDV vo formáte MS Excel
(xls/xlsx).
3. Projekty – kliknutím na

partner vyberie projekt v rámci ktorého predkladá ZDV

(zaškrtnutím políčka
>
a následne kliknutím na
)
4. Verejné obstarávania (nepovinné) – partner priradí k ZDV Verejné obstarávanie evidované
v ITMS2014+, ktorého výdavky sú v ZDV zahrnuté.
Kliknutím na „Dokončiť“ sa ukončí sprievodca vytvorením účtovného dokladu a otvorí sa
podstránka „Vytvorenie položky účtovného dokladu“. Položky účtovného dokladu budú
predstavovať sumy rozpočtových kapitol v Podrobnom ZDV. Každá rozpočtová kapitola bude
predstavovať jednu (resp. dve1 položky účtovného dokladu).
Položka účtovného dokladu
Názov - uvedie sa názov rozpočtovej kapitoly – t. j. Náklady na prípravu projektu, Personálne
náklady, Cestovné, atď. Uvádzajú sa len tie rozpočtové kapitoly, v ktorých si partner predkladá
výdavky (t. j. nenulové).
V prípade, že v jednej rozpočtovej kapitole sú výdavky typu bežné v(ČR – neinvestiční) aj
kapitálové (ČR – investiční), partner pre každú kategóriu výdavkov vytvára samostatnú položku
s názvom rozpočtovej kapitoly ku ktorej doplní druh výdavku – t.j. napr. Náklady na vybavenie
– bežné (ČR – Náklady na vybavení – NIV), Náklady na vybavenie – kapitálové (ČR – Náklady na
vybavení – I)
1

V prípade, že v jednej rozpočtovej kapitole sú výdavky typu bežné aj kapitálové, partner pre každú kategóriu
výdavkov vytvára samostatnú položku.

Cena bez DPH – uvedie sa súhrnná suma rozpočtovej kapitoly podľa sumáru Podrobného ZDV
(prvý hárok).
V prípade, že v jednej rozpočtovej kapitole sú výdavky typu bežné aj kapitálové, partner uvádza
sumu rozpočtovej kapitoly zo sumáru podrobného ZDV zo zodpovedajúceho stĺpca (bežné /
kapitálové).
Sadzba DPH ani DPH sa nevypĺňa – to zn. nechávajú sa nulové hodnoty
Kliknutím na „Vytvoriť a pridať nový“ sa vytvorí položka a otvorí sa nový formulár na pridanie
ďalšej položky. Tento postup opakujte až pokým nebudete mať vytvorené všetky položky – t. j.
všetky rozpočtové kapitoly.
Kliknutím na „Dokončiť“ sa vytvorí položka a zatvorí sa formulár vytvárania položiek
účtovného dokladu. Túto možnosť použite až keď budete mať vytvorené všetky položky –
rozpočtové kapitoly. Editácia účtovného dokladu vrátane pridávania / úpravy položiek je
možná v evidencii Účtovných dokladov, do ktorej je možné pristúpiť cez ponuku v ľavej časti
aplikácie „Účtovné doklady subjektu“
• Vytvorenie deklarovaného/ých výdavku/ov – po vytvorení účtovného dokladu sa otvorí
sprievodca vytvorením deklarovaných výdavkov pozostávajúci z dvoch krokov:
1. Výber účtovného dokladu a položky dokladu
Účtovný doklad – kliknutím na
sa otvorí Výber položiek dokladu, kde
partner vyberie prvú z položiek (rozpočtových kapitol) zaškrtnutím políčka
>
a následne
kliknutím na
2. Suma žiadaná na preplatenie
HLAVIČKA
Názov – predvyplnené systémom - ponechať
Typ deklarovaného výdavku – z ponuky vybrať „Vlastné náklady“
ROZPOČET PROJEKTU
Rozpočet projektu – z ponuky vybrať zodpovedajúcu rozpočtovú kapitolu v rámci ITMS2014+.
V prípade, že v projekte má partner aktivity a rozpočet aj mimo územia OP, je potrebné
vytvoriť deklarovaný výdavok samostatne na výdavky vzťahujúce sa k aktivite a rozpočtu mimo
územia OÚ a z ponuky vybrať zodpovedajúcu rozpočtovú kapitolu v rámci aktivity „Realizácia
aktivít mimo OÚ“. Za predvyplnený názov deklarovaného výdavku partner doplní – text „mimo
OÚ“.
ROZPOČTOVÁ KLASIFIKÁCIA
Druh výdavku – z ponuky vybrať jednu z možností Bežný / Kapitálový podľa druhu výdavkov
v danej rozpočtovej kapitole. Ak sú v jednej rozpočtovej kapitole oba druhy výdavkov, je
potrebné v zmysle vyššie uvedeného postupu vytvoriť dve položky, z ktorých pri každej sa
vyberie zodpovedajúci druh výdavku.
Ekonomická klasifikácia – štátne rozpočtové organizácie uvedú ekonomickú klasifikáciu
skupiny výdavkov. V prípade, že sú v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol zaradené výdavky
s rôznymi ekonomickým klasifikáciami (najmä v prípade štátnych rozpočtových organizácií) je
potrebné rozčleniť výdavky až na úroveň ekonomických klasifikácií v rámci rovnakého druhu
výdavku (bežný/kapitálový), kde sa zrátajú výdavky s rovnakou ekonomickou klasifikáciou.
Príklad:
Náklady na zamestnancov_611000
Náklady na zamestnancov_612001
Funkčná klasifikácia – štátne rozpočtové organizácie uvedú funkčnú klasifikáciu výdavkov

Ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia sú nepovinné (okrem ŠRO) a vyplníte ich
v prípade, že máte tieto údaje k dispozícii.
SUMA ŽIADANÁ NA PREPLATENIE
Mena – ponechať predvolené Euro
Výška výdavku bez DPH – uviesť celkovú výšku položky / rozpočtovej kapitoly
DPH výdavku – ponechať 0
Suma žiadaná na preplatenie (vrátane vlastných zdrojov) – uviesť znova celkovú sumu
deklarovaných výdavkov v danej rozpočtovej kapitole. Ak relevantné, rozdelené na
bežné/kapitálové výdavky.
Suma nežiadaná by mala byť 0,00 €.
Kroky 1. a 2. sa zopakujú, kým nebudú v ZDV vytvorené všetky deklarované výdavky predstavujúce
rozpočtové kapitoly, v prípade potreby členené ešte na bežné / kapitálové, resp. mimo územia OP,
resp. ekonomické klasifikácie (ŠRO).
Prílohy
V časti Prílohy partner nahrá k ZDV ešte súbor so scanom podpísaného Podrobného ZDV vo formáte
PDF a Elektronickú verziu Monitorovacej správy partnera vo formáte MS Word (doc/docx).
Scan Podrobného ZDV vo formáte PDF – kliknutím na Účtovný doklad ZDV_xx_N a následne v záložke
Dokumenty vytvorí novú prílohu kliknutím na
. V základných údajoch vyberie typ „Zoznam
deklarovaných výdavkov“ a nahrá súbor Podrobného ZDV vo formáte PDF. Po dokončení by mali byť
v rámci Účtovného dokladu dve prílohy Podrobného ZDV – jedna vo formáte MS Excel (xls/xlsx) a jedna
vo formáte PDF.
Monitorovacia správa partnera – V časti prílohy partner vytvorí novú prílohu kliknutím na
.
V prvom kroku vyplní názov prílohy „Monitorovacia správa partnera“ a zvolí spôsob predloženia
prílohy Elektronicky predložená príloha. Do poznámky môže uviesť poradové číslo monitorovacej
správy a obdobie, za aké je monitorovacia správa predkladaná. V druhom kroku vyberie typ prílohy
„Monitorovacia správa partnera“ a nahrá súbor s Monitorovacou správou vo formáte MS Word
(doc/docx).
Doplňujúce monitorovacie údaje
V evidencii

je potrebné vyplniť doplňujúce monitorovacie údaje. Dopĺňanie

je možné po kliknutí na piktogram
v rámci jednotlivých evidencií.
Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
Kliknutím na názov aktivity pri každom merateľnom ukazovateli sa otvorí detail merateľného
ukazovateľa, kde je potrebné vyplniť dosiahnuté hodnoty merateľného ukazovateľa a to Skutočný stav
kumulatív aj ročný.
Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt
Kliknutím na názov merateľného ukazovateľa sa otvorí jeho detail, kde je potrebné doplniť poznámku
k merateľnému ukazovateľu. Vzhľadom k tomu, že uvedené údaje sú uvedené v MS za partnera, môže
partner do poznámky uviesť len „N/A“

Poznámky hlavných aktivít projektu
Kliknutím na názov aktivity sa otvorí okno, v ktorom je možné doplniť poznámku k aktivite. Vzhľadom
k tomu, že uvedené údaje sú uvedené v MS za partnera, môže partner do poznámky uviesť len „N/A“
Upozornenie – pre úspešné odoslanie ZDV je potrebné, aby boli vyplnené skutočné stavy pri všetkých
merateľných ukazovateľoch, ako aj všetky poznámky k ukazovateľom a aktivitám. Ak neboli v projekte
zatiaľ dosiahnuté merateľné ukazovatele, partner pri takýchto ukazovateľoch vyplní „0“ (nulu).
Po skompletizovaní ZDV a kontrole správnosti jednotlivých súm partner ZDV odošle kliknutím na
. V prípade, že sú vyplnené všetky potrebné údaje, ZDV sa odošle na prvostupňovú
kontrolu. Následne partner vygeneruje PDF dokument odoslaného ZDV, ktorý vytlačí, podpíše
a predloží spolu s Podrobným ZDV, Monitorovacou správou a dokladmi národnému kontrolórovi.

Predkladanie Žiadostí o platbu (ŽoP) v rámci programu Interreg V-A SK-AT
ŽoP predkladá cez ITMS2014+ vedúci partner projektu (hlavný prijímateľ) za celý projekt (to zn. aj
výdavky ostatných partnerov projektu). Predpokladom pre vytvorenie ŽoP v ITMS2014+ je, aby mal
zástupca organizácie vedúceho partnera vytvorený používateľský účet v ITMS2014+ a tiež aby bol
v systéme zaevidovaný a schválený Zoznam deklarovaných výdavkov minimálne jedného partnera
projektu.
Po prihlásení do verejnej časti ITMS2014+ (www.itms2014.sk) otvorí užívateľ evidenciu Žiadostí
o platbu (v ľavom menu užívateľ klikne na „Žiadosti o platbu“). Otvorí sa zoznam žiadostí o platbu so
všetkými Žiadosťami o platbu partnera (vrátane Zoznamov deklarovaných výdavkov).
Nová Žiadosť o platbu sa vytvorí kliknutím na
žiadosti o platbu pozostávajúci zo 4. krokov.

, čím sa otvorí sprievodca vytvorením

1. Výber projektu – partner z ponuky vyberie projekt v rámci ktorého predkladá ŽoP
2. Výber typu platby – partner z ponuky vyberie „Priebežná platba – Interreg V-A“
3. Určenie subjektu, za ktorý sa ŽoP predkladá – automaticky vyplnená hodnota „Áno“ v položke
„Žiadosť o platbu predkladaná za viacero subjektov“
4. Všeobecná identifikácia – partner ponechá predvyplnené údaje a ukončí sprievodcu kliknutím
na „Dokončiť“, čím sa otvorí práve vytvorená ŽoP.
V ITMS2014+ je v ŽoP partner povinný vyplniť nasledovné údaje:
•

Identifikácia prijímateľa – časť Platba – v prípade štátnych rozpočtových organizácií je
potrebné doplniť kód prvku štátneho rozpočtu.

•

Identifikácia prijímateľa – kontaktné osoby – užívateľ kliknutím na
vyberie zo
zoznamu kontaktných osôb evidovaných v rámci organizácie partnera kontaktnú osobu pre
ŽoP.

Nasleduje priradenie Zoznamu/ov deklarovaných výdavkov k ŽoP:
•
•

Otvorenie evidencie:
Priradenie ZDV k ŽoP:
chceme do ŽoP zaradiť.

a následne vybrať zo zoznamu schválených ZDV, ktoré

(zaškrtnutím políčka

>

a následne kliknutím na

)

Posledným krokom vytvárania Žiadosti o platbu je vyplnenie doplňujúcich monitorovacích údajov za
projekt. Vedúci partner postupuje podľa pokynov k vypĺňaniu Doplňujúcich monitorovacích údajov
k ZDV (predchádzajúca strana). Rozdiel je v tom, že v Doplňujúcich monitorovacích údajoch k ŽoP
uvádza hodnoty dosiahnuté za projekt, t. j. za všetkých partnerov projektu.
Po skompletizovaní ŽoP a kontrole správnosti vyplnenia všetkých povinných údajov odošle VP ŽoP
kliknutím na
. V prípade, že sú vyplnené všetky potrebné údaje, ŽoP sa odošle na riadiaci
orgán. Následne partner vygeneruje PDF dokument odoslanej ŽoP, ktorý vytlačí, podpíše a predloží
spolu s prílohami (Schválené ZDV, správy z kontroly) a Súhrnnou monitorovacou správou riadiacemu
orgánu.
Aktuálna verzia týchto pokynov sa nachádza na stránke www.sk-at.eu v časti „Dokumenty“. V prípade
opráv a drobných zmien je zverejnená aktualizovaná verzia s vyznačeným dátumom účinnosti.

