SK-PT 2018
PRÍLOHA 3 – ZÁSADY TVORBY ROZPOČTU

1. Základné ustanovenia
Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty vychádza najmä z ustanovení zákona NR SR
č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“), zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákona NR SR č.131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri tvorbe rozpočtu podávanej žiadosti sa postupuje v zmysle Úplného znenia verejnej výzvy
SK-PT 2018, jej príloh a všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných usmernení
Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo APVV).
Poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu riešenia projektu právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom sa považuje za štátnu pomoc podľa zákona o štátnej
pomoci.
Pri poskytnutí finančných prostriedkov mimo sektora verejnej správy, t. j. fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám, tieto finančné prostriedky nestrácajú štatút verejných
prostriedkov. Žiadateľ, ktorému budú poskytnuté verejné prostriedky, zodpovedá
za hospodárenie s nimi a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
Maximálna suma poskytovaná agentúrou na riešenie jedného projektu je 5 400 EUR
na celú dobu riešenia projektu a maximálne 2 700 EUR na kalendárny rok projektu.
V rámci tejto výzvy sa poskytujú finančné prostriedky vo forme cestovných náhrad
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.
Finančné prostriedky sa poskytujú na pokrytie nákladov na riešenie projektu výlučne
pre žiadateľa.

2. Zásady tvorby rozpočtu požadovaného na riešenie projektu z prostriedkov agentúry
Rozpočet a rozpis predpokladaných nákladov má byť stručný a zodpovedať zámeru
a cieľom projektu v nadväznosti na deklarovaný harmonogram v jednotlivých rokoch
riešenia projektu.
Sumy v rozpočte projektu a rozpis predpokladaných nákladov pre každý rok riešenia
sa uvádza v celých EUR.
Rozpis predpokladaných nákladov uplatňovaných z agentúry, je potrebné vypracovať tak, aby
z neho vyplýval priamy súvis s cieľmi riešeného projektu.
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2.1 Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z na riešenie bilaterálneho projektu
sú príslušné cestovné náhrady na území Slovenska a partnerskej krajiny.
Náklady plánované na riešenie projektu v rámci bilaterálnej spolupráce predstavujú náhrady
na tuzemské a zahraničné pracovné cesty preukázateľne priamo súvisiace s riešením
projektu viazané výhradne na slovenských členov riešiteľského kolektívu žiadateľskej
organizácie, teda nie pre členov riešiteľského kolektívu partnerskej organizácie a to do výšky,
na ktorú vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z. z. v rozsahu:
2.1.1 Cestovné a pobytové náklady
-

cestovné náklady (cestovné lístky, letenky, použitie motorového vozidla) pri ceste do/z
partnerskej krajiny,

-

cestovné náklady v rámci osobnej účasti na vedeckých konferenciách (vrátane
prezentácie príspevku), seminároch, pracovných stretnutiach, zbere výskumného
materiálu, a pod. týkajúcich sa riešenia a splnenia cieľov projektu,

-

prípadné nevyhnutné náklady na prevoz taxíkom sú povolené len v mimoriadnych a
zdôvodnených prípadoch v rámci predkladanej ročnej, resp. záverečnej správy,

-

náklady na ubytovanie pri ceste do/z partnerskej krajiny,

-

náklady na ubytovanie v rámci osobnej účasti na vedeckých konferenciách (vrátane
prezentácie príspevku), seminároch, pracovných stretnutiach, zbere výskumného
materiálu, a pod. týkajúcich sa riešenia a splnenia cieľov projektu,

-

stravné (bez vreckového) v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.

2.1.2 Vedľajšie náklady
-

preukázateľne potrebné vedľajšie náklady (víza, vložné, konferenčné poplatky,
poistenie nevyhnutných liečebných nákladov pri ceste do zahraničia, diaľničné známky a
parkovné preukázateľne súvisiace s pracovnou cestou hradenou v rámci riešenia
projektu, povinné alebo odporúčané očkovanie pri ceste, a pod.).

2.2 Neoprávnené náklady
Za neoprávnené náklady sa považujú všetky náklady, ktoré nespadajú medzi oprávnené
náklady uvedené v podkapitole 2.1, najmä však:
- náklady uplatnené pre členov riešiteľského kolektívu partnerskej krajiny alebo pre osoby,
ktoré nie sú členmi riešiteľského kolektívu,
- náklady na aktivity, ktoré nemajú priamy súvis s riešením projektu,
- náklady spadajúce do obdobia pred začatím a/alebo po ukončení riešenia projektu,
- náklady spojené s financovaním partnerskej organizácie.
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