Príloha 5 výzvy

Zoznam oprávnených výdavkov
k výzve na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO4-SC431-2017-16
v znení Aktualizácie č. 1
1. Oprávnené výdavky
Skupina
oprávnených Oprávnené výdavky
výdavkov

Trieda

Špecifikácia oprávnených
výdavkov v zmysle EKRK

02 – Dlhodobý hmotný majetok

014 –
Oceniteľné
práva

 Vypracovanie plánov a dokumentov v zmysle typu aktivít a.
a b.(ak spĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného
majetku z kapitálových výdavkov)

 711004 Nákup licencií

019 –
Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

 Vypracovanie plánov a dokumentov v zmysle typu aktivít a.
a b.(ak spĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného
majetku z kapitálových výdavkov)

 711005 Nákup ostatných
nehmotných aktív

021 - Stavby1  stavebné práce - realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a
modernizácia stavieb, stavebné úpravy (stavebné objekty,
prevádzkové súbory, zriadenie staveniska) ako napríklad:
o protihlukové steny a bariéry, protihlukové izolácie na zdroji
hluku, resp. vibrácií,
o zelené steny a zelené strechy,
o zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a
dažďovú vodu (budovanie dažďových nádrží, zberné
jazierka, infiltračné priekopy, dažďové záhrady a pod.),
o mestský mobiliár,
o verejne prístupné detské ihriská a športoviská pre deti,
mládež, dospelých aj seniorov (exteriérové fitnes zostavy,
multifunkčné športové plochy)
o prístrešky, altánky, malé kryté pódiá pre záujmovú činnosť
detí a mládeže,
o budovanie komunitných záhrad,
o komunikačné a spevnené plochy (napr. chodníky)2,
o cyklostojany,
o verejné osvetlenie v rozsahu projektu,
o obnova a výsadba verejnej zelene3;
o revitalizácia malých vodných tokov napr. zlepšenie
prietoku, oživenie vody, spevnenie brehov, kaskády a
hrádzky pre okysličovanie vody a pod. spojených s úpravou
zelene a to zlepšením prirodzených podmienok alebo
technickými podpornými prostriedkami (technológiou);
o revitalizácia biokoridorov zabezpečujúcich udržateľnosť
resp. rozšírenie rozsahu ekosystémových služieb
o ochladzovacie prvky a osviežovacie prvky v
urbanizovanom prostredí (napr. fontány a pod) ako súčasť
navrhovaného riešenia vrátane prvkov zelenej
infraštruktúry,

 717001 Realizácia nových stavieb
 717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
 717003 Prístavby, nadstavby,
stavebné úpravy
 716 Prípravná a projektová
dokumentácia

 prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej
dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie,

1

Všetky výdavky zaradené do skupiny výdavkov 021 – Stavby musia mať priamu väzbu na dosiahnutie cieľov projektu. V opačnom prípade
budú považované za neoprávnené. Podmienky oprávnenosti výdavkov pre skupinu výdavkov 021 – Stavby sú uvedené v kapitole 4.1.2 až
4.5 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre žiadateľa.
2
Plochy, ktoré sú prístupné motorovej doprave (parkoviská a miestne komunikácie I. – III. triedy) nepatria v zmysle oprávnenosti výdavkov
medzi komunikačné a spevnené plochy a výdavky na ich výstavbu alebo rekonštrukciu nie je možné považovať za oprávnené.
3
Pre účely IROP sa pod verejnou zeleňou rozumie súbor všetkých živých a neživých prvkov na ucelenom verejnom priestranstve
v intraviláne obce/mesta, kde jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov. Za verejnú zeleň sa pre účely IROP považujú
parky a parčíky, menšie parkovo upravené plochy, sídlisková zeleň, zeleň ulíc, sprievodná zeleň vodných plôch a vodných tokov, bodová
zeleň – solitéry, rekreačná zeleň (lesopark).
1

realizačná dokumentácia),
 odborný autorský dohľad;
 stavebný dozor.
027 –
Pozemky

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu4.

029 - Ostatný  technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie
dlhodobý
následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej
hmotný
činnosti, atď.).
majetok

Trieda
518 –
Ostatné
služby

Trieda

 711001 Nákup pozemkov
 719200 Ostatné

51 – Služby
 všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením  637004 Všeobecné služby
informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného  637011 Štúdie, expertízy, posudky
pútača a stálej tabule alebo plagátu5);
 platby za štúdie a koncepcie všeobecnej, nadodvetvovej alebo
makroekonomickej povahy (protihlukové plány, podrobné hlukové
mapy pre zaťažené obytné územia, dokumentácia pre
vymedzenie nízkoemisných zón v mestách, generálny plán
zelene a pod.).

52 – Osobné výdavky

521 – Mzdové Len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením
výdavky
projektu (nepriame výdavky)6:
 cena práce (hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa) za
zamestnancov prijímateľa;
 cena práce (odmeny za práce vykonané mimo pracovného
pomeru a zákonné odvodov zamestnávateľa) za zamestnancov
prijímateľa, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú
vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223-228a z. č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
 620 Poistné a príspevok do
poisťovní
 637027 Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru

Oprávnené sú iba výdavky priamo súvisiace s prípravou a
riadením projektu (manažér prípravy projektu, manažér pre
verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)7.
Výdavky sú oprávnené výlučne na uvedené pozície a musia
výlučne súvisieť s prípravou žiadosti o NFP a implementáciou
projektu.

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné oprávnené
výdavky ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov v rámci výzvy s
kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „Výzva“).
V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem realizácie
projektu aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie z EŠIF a ŠR
SR sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku8.
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti
poskytovateľ v procese odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových oprávnených výdavkov projektu
o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z IROP financované. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje
30 % a viac finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne
neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.

4

Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa. Podmienky oprávnenosti výdavkov na nákup
pozemkov sú uvedené v kapitole 4.1.1 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre žiadateľa.
5
Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa. Podmienky oprávnenosti výdavkov na
informovanie a komunikáciu sú uvedené v kapitole 4.12 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky
pre žiadateľa.
6
Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa. Podmienky oprávnenosti osobných výdavkov
sú uvedené v kapitole 4.8.1 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre žiadateľa.
7
Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa
8
Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 4.6 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre
žiadateľa o poskytnutie NFP z IROP.
2

2. Neoprávnené výdavky
Zoznam neoprávnených výdavkov je uvedený v kapitole 2.5 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré
tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP z IROP (ďalej len „Pravidlá OV“). Ostatné
neoprávnené výdavky, vecne nevymedzené v uvedenej kapitole, sú uvedené v kapitole 4 Pravidiel OV.
Do zoznamu neoprávnených výdavkov zároveň patrí:
 realizácia projektu v priestoroch s riadeným spôsobom prístupu, napr. školský areál, areál
zdravotníckeho zariadenia, areál kúpaliska, areál telovýchovného a rekreačného zariadenia a cintorín,
 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, okrem miestnych komunikácií IV. triedy v zmysle
vyhlášky č.35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 v rámci aktivity j. – realizácia projektu vo vnútroblokoch, ktoré nie sú verejným priestranstvom a v
priestoroch pred nákupnými a obchodnými centrami.

3. Limity výdavkov
Finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov IROP a pre maximálnu výšku nepriamych výdavkov
sú uvedené v prílohe 2.b Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP z IROP. Tieto limity sú pre žiadateľa záväzné.
Výdavky uvedené nad tento limit budú posúdené ako neoprávnené.
Výdavky na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie potvrdenej autorizovanou osobou a zároveň
potvrdenou v zmysle stavebného zákona, resp. zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) vrátane položkového
rozpočtu sú oprávnené maximálne do výšky 15 000 EUR s DPH.
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