Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

PRÍLOHA Č.19
KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE
IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE
PROJEKTOV SPOLUPRÁCE A OPATRENIA 4.3 CHOD MAS

účinná od 13. 03. 2013
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Uvedené finančné limity vybraných oprávnených výdavkov pre opatrenie 3.3 Vzdelávania
a informovanie, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, opatrenie 4.2 Vykonávanie
projektov spolupráce a opatrenie 4.3 Chod MAS predstavujú maximálnu hodnotu
oprávnenosti daného výdavkuv nadväznosti na zabezpečenie hospodárneho, efektívneho
a účinného vynakladania verejných prostriedkov v súlade so zákonom č.523/2004 o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. PPA môže
posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j.
vyhradzuje si právo danú výšku výdavku upraviť, ak sa cena daného výdavku výrazne
odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu. To platí aj u oprávnených výdavkov, pri
ktorých nie sú stanovené maximálne finančné limity. V prípade, že konečný prijímateľ1
preukáže na základe žiadosti PPA zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného
vynakladania verejných prostriedkov v súlade so zákonom č.523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov pri položkách, ktoré prevyšujú
maximálne limity, môže PPA v odôvodnených prípadoch akceptovať aj prekročenie
stanoveného limitu.
Pre aktivity zrealizované pred účinnosťou tejto prílohy platí ustanovenie Zmluvy o poskytnutí
NFP o zabezpečení hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania verejných
prostriedkov. V zmysle ustanovenia Zmluvy o NFP a na základe odporúčaní Certifikačného
orgánu môže PPA zamietnuť, prípadne znížiť výdavok zo žiadosti o platbu, ktorý nebol
v súlade s ustanovením o hospodárnom, efektívnom a účinnom vynakladaní verejných
prostriedkov, resp. nie je nevyhnutný pre samotnú realizáciu projektu.
Všetky uvedené sumy sú bez DPH.

1

MAS, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) sa v tomto bode
označujú pojmom konečný prijímateľ. V Systéme finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka sa konečný prijímateľ označuje pojmom príjemca.
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Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4
maximálna hodnota
výdavku

1. INTERNÉ VÝDAVKY
c) výdavky na použitie
priestorov a techniky vo použitie vlastného učebného priestoru
vlastnej réžii
použitie vlastnej didaktickej techniky
2.

2. EXTERNÉ VÝDAVKY

c) prenájom didaktickej
techniky, prenájom
učebného priestoru

3.

prenájom učebného priestoru
prenájom didaktickej techniky (prístroje na
záznam obrazu, zobrazovacie plochy,
projektory, zvuková technika, výpočtová
technika a pod)
prenájom učebných (názorných) pomôcok,
technológie, laboratórií a pod., ktoré priamo
súvisia s projektom

3. OSTANÉ VÝDAVKY ORGANIZÁTORA
do 10 strán max.
b) tvorba a tlač študijného
10 – 40 strán max.
a informačného materiálu
40 – 80 strán max.
nad 80 strán max.

príprava, tvorba a údržba webového sídla
(externe dodávaná služba)

príprava, tvorba a údržba webového sídla
realizovaná zamestnancom prijímateľa
c) šírenie informácií a
publicita projektu
s povinným logom v zmysle PRV

výroba informačných materiálov (letáky,
pozvánky)
DVD nosič
propagačné materiály
CD nosič
PE taška
taška s logom
konferenčný folder
obal na písomnosti
propagačné predmety
blok
pero s logom
USB kľúč
diár s logom
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60,00 EUR/deň
52,00 EUR/deň
maximálna hodnota
výdavku
176,00 EUR/deň
80,00 EUR/deň

352,00 EUR/deň
maximálna hodnota
výdavku
8,00 EUR/1 ks
18,00 EUR/1 ks
28,00 EUR/1 ks
35,00 EUR/1 ks
4 200,00 EUR/ na
celý projekt (s presnou
špecifikáciou služby na
faktúre, resp. dodacom
liste),
alebo podľa skutočne
odpracovaných hodín
dokladovaných
pracovným výkazom max. 170,00 EUR/hod.
podľa skutočne
odpracovaných hodín
dokladovaných
pracovným výkazom max. 170,00 EUR/hod.
2,00 EUR/1 ks
8,00 EUR/1 ks
4,06 EUR/1 ks
1,36 EUR/1 ks
10,74 EUR/1 ks
8,00 EUR/1 ks
0,32 EUR/1 ks
1,53 EUR/1 ks
3,27 EUR/1 ks
9,78 EUR/1 ks
13,67 EUR/1 ks
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zverejnenie v
masmédiách s
regionálnym pokrytím
zverejnenie v
masmédiách s
celoslovenským
pokrytím
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podľa platného
cenníka príslušného
masmédia
podľa platného
cenníka príslušného
masmédia
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Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Výdavky súvisiace s prípravou projektu spolupráce
Interné výdavky
Výdavky na použitie priestorov vo vlastnej
réžii

priestor (miestnosti)
didaktická technika
ubytovací priestor

Externé výdavky

Prenájom didaktickej techniky, prenájom
priestoru

Podkladové materiály
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, kopírovania, väzby)

Pozvánky
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, tlače)

priestor (miestnosti)
didaktická technika
(prístroje na záznam
obrazu, zobrazovacie
plochy, projektory, zvuková
technika, výpočtová
technika a pod.)

výroba informačných
a propagačných brožúr
a pod.

pozvánky

Výdavky v rámci realizácie projektu spolupráce
Prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s realizáciou
projektu spolupráce
Informačné materiály
výroba informačných
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
a propagačných letákov
výroby, kopírovania, väzby)

Podkladové materiály
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, kopírovania, väzby)

propagačné predmety
(vrátane potlače, grafického návrhu a úpravy, výroby)

výroba informačných
a propagačných brožúr
a pod.

DVD nosič vrátane obsahu
CD nosič vrátane obsahu
PE taška
taška s logom
obal na písomnosti
blok
pero s logom
USB kľúč
diár s logom
stojany
vizitky
vizitkár
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maximálna hodnota
výdavku
60,00 EUR/deň
52,00 EUR/deň
100,00 EUR/deň
maximálna hodnota
výdavku
176,00 EUR/deň

80,00 EUR/deň

do 10 strán max.
8,00 EUR/1 ks
10 – 40 strán max.
18,00 EUR/1 ks
40 – 80 strán max.
28 EUR/1 ks
nad 80 strán max.
35 EUR/1ks
2,00 EUR/1 ks
maximálna hodnota
výdavku
2,00 EUR/1 ks
do 10 strán max.
8,00 EUR/1 ks
10 – 40 strán max.
18,00 EUR/1 ks
40 – 80 strán max.
28 EUR/1 ks
nad 80 strán max.
35 EUR/1ks
8,00 EUR/1 ks
4,06 EUR/1 ks
1,36 EUR/1 ks
10,74 EUR/1 ks
0,32 EUR/1 ks
1,53 EUR/1 ks
3,27 EUR/1 ks
9,78 EUR/1 ks
13,67 EUR/1 ks
150,00 EUR/1 ks
0,20 EUR/1 ks
3,85 EUR/1 ks

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

zapaľovač
pohár
Interné výdavky
Výdavky na použitie priestorov vo vlastnej
réžii

priestor (miestnosti)
didaktická technika
ubytovací priestor

Externé výdavky
Pozvánky
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, tlače)

Prenájom didaktickej techniky, prenájom
priestoru

pozvánky
priestor (miestnosti)
didaktická technika
(prístroje na záznam
obrazu, zobrazovacie
plochy, projektory, zvuková
technika, výpočtová
technika a pod.)

Podkladové materiály
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, kopírovania, väzby)

podkladové materiály
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1,34 EUR/1 ks
2,35 EUR/1 ks
maximálna hodnota
výdavku
60,00 EUR/deň
52,00 EUR/deň
100,00 EUR/deň /osobu
maximálna hodnota
výdavku
2,00 EUR/1 ks
176,00 EUR/deň

80,00 EUR/deň

do 10 strán max.
8,00 EUR/1 ks
10 – 40 strán max.
18,00 EUR/1 ks
40 – 80 strán max.
28 EUR/1 ks
nad 80 strán max.
35 EUR/1ks
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Opatrenie 4.3 Chod MAS
výdavky súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS v súlade s článkom 59 písm. a) až
d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
maximálna hodnota
Publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii
výdavku
Informačné materiály
2,00 EUR/1 ks
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy, výroba informačných
výroby, kopírovania)
a propagačných letákov
do 10 strán max.
8,00 EUR/1 ks
10 – 40 strán max.
výroba informačných
Podkladové materiály
18,00 EUR/1 ks
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy, a propagačných brožúr
40
– 80 strán max.
výroby, kopírovania, väzby)
a pod.
28 EUR/1 ks
nad 80 strán max.
35 EUR/1ks
DVD nosič
8,00 EUR/1 ks
CD nosič
4,06 EUR/1 ks
PE taška
1,36 EUR/1 ks
taška s logom
10,74 EUR/1 ks
konferenčný folder
8,00 EUR/1 ks
obal na písomnosti
0,32 EUR/1 ks
blok
1,53 EUR/1 ks
pero s logom
3,27 EUR/1 ks
USB kľúč
9,78 EUR/1 ks
diár s logom
13,67 EUR/1 ks
stojany
150,00 EUR/1 ks
propagačné materiály
distribúcia formulárov,
0,10 EUR/1 ks
(vrátane potlače, grafického návrhu a úpravy, výroby)
metodík, informačných
a propagačných materiálov
vizitky
0,20 EUR/1 ks
vizitkár
3,85 EUR/1 ks
zapaľovač
1,34 EUR/1 ks
pohár
2,35 EUR/1 ks
kalendár
6,40 EUR/1 ks
PR články, PR vystúpenie
podľa platného cenníka
v médiach
príslušného masmédia
písanie a
10,00 EUR/hod.
PR aktivity

zverejnenie v masmédiách

zverejnenie tlačových správ
masmédia s regionálnym
pokrytím
masmédia s
celoslovenským pokrytím

Interné výdavky

Interné výdavky

priestor (miestnosti)
didaktická technika
(prístroje na záznam
obrazu, zobrazovacie
plochy, projektory, zvuková
technika, výpočtová
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podľa platného cenníka
príslušného masmédia
podľa platného cenníka
príslušného masmédia
podľa platného cenníka
príslušného masmédia
maximálna hodnota
výdavku
60,00 EUR/deň
52,00 EUR/deň
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technika a pod.)
Externé výdavky

Prenájom didaktickej techniky, prenájom
priestoru

Podkladové materiály
(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, kopírovania, väzby)

Pozvánky

priestor (miestnosti)
didaktická technika
(prístroje na záznam
obrazu, zobrazovacie
plochy, projektory, zvuková
technika, výpočtová
technika a pod.)

výroba informačných
a propagačných brožúr
a pod.

maximálna hodnota
výdavku
176,00 EUR/deň
80,00 EUR/deň

do 10 strán max.
8,00 EUR/1 ks
10 - 40 strán max.
18,00 EUR/1 ks
40 – 80 strán max.
28 EUR/1 ks
nad 80 strán max.
35 EUR/1ks

(vrátane tlače, návrhov, grafickej úpravy, odbornej úpravy,
výroby, kopírovania)

pozvánky

Propagácia vzdelávacej aktivity

V súlade s vyššie uvedenými výdavkami v rámci
publicity
ainformovania
o dotknutej
oblasti
a o stratégii
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2,00 EUR/1 ks

