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ÚVOD

Platobný orgán má v zmysle článku 3.1.3 uznesenia vlády SR č. 262/2007, verzia 2.0 v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP), Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v spolupráci s Národným kontaktným bodom (NKB). 

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné články týkajúce sa finančného riadenia zmluvy medzi NKB/sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, resp. príjemcom pomoci o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“) v rámci FM EHP a NFM. 

Toto usmernenie stanovuje aj podmienky finančného riadenia individuálneho projektu „Fond technickej asistencie“. 

Usmernenie svojím obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“, verzia 2.0 schválená dňa 26. 05. 2009, národnej legislatívy a právneho rámca Európskeho hospodárskeho priestoru.

Úlohou Úradu vlády SR v pozícii NKB a sprostredkovateľa je zapracovať články tohto usmernenia do každej Zmluvy. 












 1 Účtovníctvo konečného prijímateľa/príjemcu pomoci

Článok č. 
Účtovníctvo konečného prijímateľa/príjemcu pomoci

	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci (NKB a sprostredkovateľ vyberú v konkrétnej zmluve vhodný pojem) sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva vedeného podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne analyticky zaznamenávať všetky skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vo vzťahu k individuálnemu projektu/podprojektu, zdrojom financovania, druhom platieb a ostatným potrebám finančného riadenia. O spôsobe vedenia účtovníctva vo vzťahu k  individuálnemu projektu/podprojektu, najmä o sústave, v ktorej je vedené účtovníctvo, o tvorbe a vedení analytických účtov a analytickej evidencie vyhotovuje konečný prijímateľ/príjemca pomoci písomné záznamy. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci nie je povinný v účtovníctve osobitne analyticky zaznamenávať v členení podľa kódov zdroja jednotlivé oprávnené výdavky, ak takáto povinnosť nevyplýva z osobitných predpisov. 

Konečný prijímateľ/príjemca pomoci, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa  individuálneho projektu/ podprojektu  v: 
	analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých individuálnych projektov/podprojektov,  ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva;

účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením individuálneho projektu/podprojektu  v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 
	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (§ 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa individuálneho projektu/podprojektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením   projektu pri zápisoch v nich.

Záznamy v účtovníctve musia umožniť monitorovanie finančného pokroku dosiahnutého pri realizácii individuálneho projektu/podprojektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany orgánov splnomocnených v tejto Zmluve. 
Konečný prijímateľ/príjemca pomoci sa zaväzuje predkladať Národnému kontaktnému bodu a platobnému orgánu (platí pre  individuálny projekt)/sprostredkovateľovi (platí pre podprojekt) informácie a údaje z účtovníctva spôsobom určeným  platobným orgánom/sprostredkovateľom a v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne, ak o ne NKB, resp. platobný orgán (platí pre  individuálny projekt)/sprostredkovateľ (platí pre podprojekt) požiada. 
	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu  vrátane písomných záznamov o spôsobe vedenia účtovníctva vo vzťahu k individuálnemu projektu/podprojektu alebo evidenciu podľa odseku 3 a podpornú dokumentáciu súvisiacu s individuálnym projektom/podprojektom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov minimálne 10 rokov od schválenia Správy o ukončení projektu (PCR).    







2 Systém účtov

2.1 Účty štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie

Článok č. 
Účet konečného prijímateľa 

NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie prostriedkov FM EHP a NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (ďalej len „nenávratný finančný príspevok“ alebo „NFP“)  konečnému prijímateľovi bezhotovostne na mimorozpočtový účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene:

Názov účtu:
Štátna pokladnica:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód Štátnej pokladnice:

	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ je povinný využívať tento účet na realizáciu celej sumy oprávnených výdavkov a zároveň na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov, až do vyčerpania na stanovený účel.
	Vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez tento osobitný účet.
	Osobitný účet konečného prijímateľa nie je úročený. 
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného osobitného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účtoch konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „Pravidlá“) aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť identifikáciu takéhoto účtu. 
Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 7, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 
	Výdavok v zmysle odseku 7 a 8 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
	Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.

2.2 Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

Článok č. 
Účet konečného prijímateľa 

NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na mimorozpočtový účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici, resp.  na účet v banke (ďalej len „osobitný účet“), a ktorý je vedený v národnej mene. 

Názov účtu:
Štátna pokladnica/Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód Štátnej pokladnice/banky:

	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ tento účet využíva na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do vyčerpania na stanovený účel. Vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez tento osobitný účet.
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného osobitného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu týchto účtov. 
	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účtoch konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby je konečný prijímateľ,  v prípade, že je osobitný účet úročený,  povinný výnosy z poskytnutých prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na tomto účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na účet určený NKB/sprostredkovateľom jedenkrát ročne. KP prevádza výnosy vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 20. januára prebiehajúceho roka v prospech účtu, ktorý je stanovený platobným orgánom. Odvod výnosov konečný prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby vlastné zdroje konečného prijímateľa na realizáciu individuálneho projektu/podprojektu prechádzajú cez osobitný mimorozpočtový účet otvorený podľa odseku 1. Konečný prijímateľ je povinný previesť vlastné zdroje na financovanie individuálneho projektu/podprojektu do 3 pracovných dní od prijatia prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a predložiť NKB/sprostredkovateľovi výpis z osobitného mimorozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť identifikáciu takéhoto účtu. 
Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 7, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Výdavok v zmysle odseku 7 a 8 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.

2.3 Účty VÚC

Článok č. 
Účet konečného prijímateľa 

NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v Štátnej pokladnici, resp. v banke (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene: 

Názov účtu:
Štátna pokladnica/Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód Štátnej pokladnice/banky:

Prostredníctvom tohto osobitného účtu realizuje konečný prijímateľ aj úhradu oprávnených výdavkov a to prostredníctvom rozpočtu VÚC.
	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ tento účet využíva na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do vyčerpania na stanovený účel. Vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez tento osobitný účet.
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného osobitného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu takýchto účtov.

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účtoch konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby je konečný prijímateľ,  v prípade, že je osobitný účet úročený,  povinný výnosy z poskytnutých prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na tomto účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na účet určený NKB/sprostredkovateľom jedenkrát ročne. Konečný prijímateľ prevádza výnosy vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 20. januára prebiehajúceho roka v prospech účtu, ktorý je stanovený platobným orgánom. Odvod výnosov konečný prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby vlastné zdroje konečného prijímateľa na realizáciu individuálneho projektu/podprojektu prechádzajú cez osobitný účet.. Konečný prijímateľ je povinný previesť vlastné zdroje na financovanie individuálneho projektu/podprojektu do 3 pracovných dní od prijatia prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a predložiť NKB/sprostredkovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách.  aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť identifikáciu takéhoto účtu. 
	Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 7, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 
Výdavok v zmysle odseku 7 a 8 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.

2.4 Účty obce

Článok č. 
Účty konečného prijímateľa 

NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v banke (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene: 

Názov účtu:
Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód banky:

Prostredníctvom tohto osobitného účtu  realizuje konečný prijímateľ úhradu oprávnených výdavkov a to prostredníctvom rozpočtu obce.
	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ tento osobitný účet využíva na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do vyčerpania na stanovený účel. Vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez tento osobitný účet.
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného osobitného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov. 
	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby je konečný prijímateľ,  v prípade, že je osobitný účet úročený,  povinný výnosy z poskytnutých prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na tomto účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na účet určený NKB/sprostredkovateľom jedenkrát ročne. Konečný prijímateľ prevádza výnosy vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 20. januára prebiehajúceho roka v prospech účtu, ktorý je stanovený platobným orgánom. Odvod výnosov konečný prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby vlastné zdroje konečného prijímateľa na realizáciu individuálneho projektu/podprojektu prechádzajú cez osobitný účet. Konečný prijímateľ je povinný previesť vlastné zdroje na financovanie individuálneho projektu/podprojektu do 3 pracovných dní od prijatia prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a predložiť NKB/sprostredkovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách ... aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť finančnú identifikáciu takéhoto účtu. 
	Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 7, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Výdavok v zmysle odseku 7 a 8 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.
2.5 Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, resp. obce

Článok č. 
Účty konečného prijímateľa 

V prípade, ak rozpočtová organizácia nepožaduje príspevok od zriaďovateľa:
NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v banke (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene: 

Názov účtu:
Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód banky:

Pred použitím prostriedkov predplatenia prevádza z tohto osobitného účtu na bežný účet zriaďovateľa sumu vo výške realizovaných úhrad. Zriaďovateľ ich následne prevedie na výdavkový účet rozpočtovej organizácie, z ktorého realizuje výdavky prostredníctvom rozpočtu;
	V prípade, ak rozpočtová organizácia požaduje príspevok od zriaďovateľa:
NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na zriaďovateľom určený účet vedený v Štátnej pokladnici, resp. banke (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene. 


Názov účtu:
Štátna pokladnica/Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód Štátnej pokladnice/banky:

Pred použitím prostriedkov predplatenia zriaďovateľ prevádza na svoj bežný účet sumu vo výške realizovaných úhrad. Následne ich prevedie na výdavkový účet rozpočtovej organizácie;
	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ tento účet využíva na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do vyčerpania na stanovený účel. Vlastné zdroje konečného prijímateľa môžu prechádzať cez tento osobitný účet.
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného osobitného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby je konečný prijímateľ,  v prípade, že je osobitný účet úročený,  povinný výnosy z poskytnutých prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na tomto účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na účet určený NKB/sprostredkovateľom jedenkrát ročne. Konečný prijímateľ prevádza výnosy vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 20. januára prebiehajúceho roka v prospech účtu, ktorý je stanovený platobným orgánom. Odvod výnosov konečný prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby vlastné zdroje konečného prijímateľa na realizáciu individuálneho projektu/podprojektu môžu prechádzať cez osobitný účet otvorený podľa odseku 1. V prípade, ak  vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez osobitný účet, konečný prijímateľ je povinný previesť vlastné zdroje na financovanie individuálneho projektu/podprojektu do 3 pracovných dní od prijatia prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a predložiť NKB/sprostredkovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje konečného prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, konečný prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z účtu otvoreného konečným prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách. aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť identifikáciu takéhoto účtu.
	Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 8, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Výdavok v zmysle odseku 8 a 9 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
	Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.

2.6 Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, resp. obce

Článok č. 
Účty konečného prijímateľa 

V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok od zriaďovateľa:
NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v banke (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene: 

Názov účtu:
Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód banky:

Pred použitím prevádza prostriedky predplatenia vo výške realizovaných úhrad na bežný účet, z ktorého realizuje výdavky prostredníctvom svojho rozpočtu.
	V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok od zriaďovateľa:
NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici, resp. banke (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v národnej mene: 


Názov účtu:
Štátna pokladnica:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód Štátnej pokladnice:

Pred použitím prevádza prostriedky vo výške realizovaných úhrad na bežný účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich následne prevedie na bežný účet príspevkovej organizácie;
	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet konečného prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ tento osobitný účet využíva na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do vyčerpania na stanovený účel. Vlastné zdroje konečného prijímateľa môžu prechádzať cez tento osobitný účet.
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby je konečný prijímateľ,  v prípade, že je osobitný účet úročený,  povinný výnosy z poskytnutých prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na tomto účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na účet určený NKB/sprostredkovateľom jedenkrát ročne. Konečný prijímateľ prevádza výnosy vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 20. januára prebiehajúceho roka v prospech účtu, ktorý je stanovený platobným orgánom. Odvod výnosov konečný prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby vlastné zdroje konečného prijímateľa na realizáciu individuálneho projektu/podprojektu môžu prechádzať cez osobitný účet V prípade, ak  vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez osobitný účet, konečný prijímateľ je povinný previesť vlastné zdroje na financovanie individuálneho projektu/podprojektu do 3 pracovných dní od prijatia prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a predložiť NKB/sprostredkovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje konečného prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, konečný prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z účtu otvoreného konečným prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov konečného prijímateľa.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách. aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť finančnú identifikáciu takéhoto účtu. 
	Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 8, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Výdavok v zmysle odseku 8 a 9 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.

2.7 Účty konečného prijímateľa - mimovládne organizácie

Článok č. 
Účty konečného prijímateľa - mimovládne organizácie

NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na konečným prijímateľom stanovený bankový účet (ďalej len „osobitný účet“) vedený v banke  v národnej mene:

Názov účtu:
Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód banky:

	Konečný prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu. Konečný prijímateľ tento osobitný účet využíva na presun nevyčerpaných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do vyčerpania na stanovený účel. Vlastné zdroje konečného prijímateľa prechádzajú cez tento osobitný účet.
	V prípade využitia systému refundácie môže konečný prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených konečným prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v zmysle ods. 1. Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte konečného prijímateľa príjmom konečného prijímateľ.
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby je konečný prijímateľ,  v prípade, že je osobitný účet úročený,  povinný výnosy z poskytnutých prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na tomto účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na účet určený NKB/sprostredkovateľom jedenkrát ročne. Konečný prijímateľ prevádza výnosy vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 20. januára prebiehajúceho roka v prospech účtu, ktorý je stanovený platobným orgánom. Odvod výnosov konečný prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby vlastné zdroje konečného prijímateľa na realizáciu individuálneho projektu/podprojektu prechádzajú cez osobitný účet Konečný prijímateľ je povinný previesť vlastné zdroje na financovanie individuálneho projektu/podprojektu do 3 pracovných dní od prijatia prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a predložiť NKB/sprostredkovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov Špecifické typy výdavkov sú definované v Pravidlách . aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný NKB/sprostredkovateľovi písomne oznámiť identifikáciu takéhoto účtu. 
	Konečný prijímateľ v prípade využitia systému zálohovej platby a realizácie výdavkov v zmysle podmienok definovaných v odseku 7, počnúc dňom pripísania prvej zálohovej platby a následne prevádza minimálne raz mesačne prostriedky vo výške oprávnených výdavkov špecifického typu z osobitného účtu na účty, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov v prospech dodávateľa/ zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. Konečný prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Výdavok v zmysle odseku 7 a 8 sa považuje za realizovaný v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými konečný prijímateľ disponuje, v prospech účtu dodávateľa, zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára.
Výdavok sa považuje za oprávnený a konečný prijímateľ ho zaradí do aktuálnej PIR, resp. PCR, ak bol na úrovni konečného prijímateľa realizovaný a spĺňa podmienky oprávnenosti stanovené v tejto Zmluve a v aktuálnej Príručke.

2.8 Účet subjektov zo súkromného sektora 

Článok č. 
Účet príjemcu pomoci

NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku príjemcovi pomoci bezhotovostne na príjemcom pomoci stanovený bankový účet (ďalej len „osobitný účet“) vedený v banke v národnej mene:  

Názov účtu:
Banka:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Kód banky:

	Príjemca pomoci je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania individuálneho projektu/podprojektu.
	Príjemca pomoci využívajúci systém refundácie je vždy povinný prijímať prostriedky predplatenia určené na financovanie individuálneho projektu/podprojektu na jeden osobitný účet zriadený pre individuálny projekt/podprojekt. 

	Vlastné zdroje príjemcu pomoci môžu prechádzať cez tento osobitný účet; 
	Príjemca pomoci môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov, ktorými disponuje, pri dodržaní podmienky existencie osobitného účtu na príjem prostriedkov predplatenia. Príjemca pomoci je povinný písomne oznámiť NKB/sprostredkovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
	Výdavky nesmú byť hradené z účtov zriadených na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci.
	Výnosy vzniknuté na účte príjemcu pomoci sú príjmom príjemcu pomoci.


3 Platby

3.1 Platby v systéme predfinancovania

V prípade blokových grantov sa bude v texte používať sprostredkovateľ a v prípade individuálnych projektov sa v texte použije NKB.

Pri individuálnom projekte a podprojekte
NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „platba“) zo zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie systémom predfinancovania na základe žiadosti o predfinancovanie, predloženej konečným prijímateľom na predpísanom formulári. Každá platba je konečnému prijímateľovi realizovaná pomerne za prostriedky FM EHP/NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na individuálny projekt/podprojekt, t. j. do výšky stanovenej v článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov Zmluvy) tejto Zmluvy, vyjadrenej v percentách z celkových oprávnených výdavkov.
	Konečný prijímateľ je po vzájomnej dohode s NKB/sprostredkovateľom oprávnený na základe Zmluvy uplatňovať počas celej doby realizácie individuálneho projektu/podprojektu kombináciu systému predfinancovania so systémom refundácie. Konečný prijímateľ žiada systémom refundácie tie oprávnené výdavky neinvestičného charakteru, ktoré uhradil, sú zúčtované v priloženej PIR a neboli deklarované voči ÚFM v rámci PIR za žiadne z predchádzajúcich zúčtovacích období. Konečný prijímateľ využívajúci túto kombináciu systémov prijíma prostriedky refundácie na osobitný účet stanovený v Zmluve, ktorý slúži na príjem prostriedkov predfinancovania. Konečný prijímateľ predkladá žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a žiadosť o refundáciu prostredníctvom jedného formulára. 
	Konečný prijímateľ predkladá žiadosť o predfinancovanie v národnej mene. Žiadosť o predfinancovanie  musí byť v súlade s plánom realizácie projektu/rozpočtom podprojektu a konečný prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u konečného prijímateľa a druhý predkladá NKB/sprostredkovateľovi.
Spolu so žiadosťou o predfinancovanie predkladá konečný prijímateľ neuhradené účtovné doklady od dodávateľa/zhotoviteľa, a to minimálne v jednom rovnopise (NKB/sprostredkovateľ môže stanoviť aj vyšší počet). Ďalší rovnopis účtovných dokladov od dodávateľa/zhotoviteľa si ponecháva konečný prijímateľ. V prípade, že súčasťou výdavkov konečného prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do žiadosti o predfinancovanie. Spolu so žiadosťou predloží ním overené kópie príslušných účtovných dokladov s odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
	Po prijatí žiadosti o predfinancovanie vykoná NKB/sprostredkovateľ overenie tejto žiadosti, ktoré zahrňuje administratívne overenie prijatých dokumentov a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti žiadosti o predfinancovanie. V rámci overenia formálnej správnosti v lehote 10 pracovných dní od registrácie predloženej žiadosti na sekretariáte NKB/u sprostredkovateľa overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o predfinancovanie. V prípade formálnych nedostatkov vyzve konečného prijímateľa, aby v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov  žiadosť o predfinancovanie doplnil. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne. NKB/sprostredkovateľ informuje konečného prijímateľa o zamietnutí do 30 pracovných dní odo dňa zaregistrovania úplnej žiadosti o predfinancovanie. 
V rámci overenia vecnej správnosti NKB/sprostredkovateľ overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. V lehote 30 pracovných dní od registrácie predloženej žiadosti na sekretariáte NKB/u sprostredkovateľa overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, a či táto čiastka zodpovedá plánu realizácie projektu/rozpočtu podprojektu. . Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES. NKB/sprostredkovateľ žiadosť o platbu:
	schváli, 

schváli v zníženej sume,
v odôvodnenom prípade pozastaví schvaľovanie žiadosti o platbu, 
	zamietne.
Podmienky pre schválenie v zníženej sume/neschválenie/pozastavenie schvaľovania žiadosti sú stanovené v príručke vydanej NKB.
	Pri individuálnom projekte
NKB v prvých dvoch prípadoch  v lehote do 30 pracovných dní odo dňa registrácie úplnej žiadosti o platbu registruje žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum registrácie žiadosti na sekretariáte NKB. NKB v lehote do 30 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti o platbu na sekretariát NKB zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi oznámenie o schválení a postúpení žiadosti o platbu na platobný orgán. V prípade schválenia v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu, resp. neschválení aj o dôvodoch takéhoto postupu.
	V prípade, ak konečnému prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, NKB prostredníctvom platobného orgánu zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť Štátnej pokladnici do 50 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o predfinancovanie na NKB. Za deň doručenia úplnej žiadosti o predfinancovanie sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti na NKB.

(8) Konečný prijímateľ je oprávnený na jednorazové spätné uhradenie oprávnených výdavkov investičného aj neinvestičného charakteru z prostriedkov prvého predfinancovania. Ide o výdavky, ktoré realizoval počnúc dátumom oprávnenosti výdavkov až po deň pripísania prostriedkov prvej žiadosti o predfinancovanie na svoj osobitný účet stanovený v tejto zmluve. Finančné prostriedky prevedie z osobitného účtu, na ktorý mu bola pripísaná prvá platba, jednou alebo viacerými transakciami v prospech účtov, ktorými disponuje a z ktorých medzičasom uhrádzal výdavky súvisiace s implementáciou individuálneho projektu odo dňa oprávnenosti až po deň pripísania prvého predfinancovania. Konečný prijímateľ predkladá k žiadosti o predfinancovanie podpornú dokumentáciu v súlade s touto Zmluvou a s Príručkou, z ktorej jednoznačne vyplýva suma žiadaných výdavkov investičného charakteru. Tieto sú podložené účtovnými dokladmi (napr. rovnopismi originálu faktúr, príp. dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutára konečného prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu). Ďalší rovnopis originálu dokumentu si ponecháva konečný prijímateľ u seba.
Pri podprojekte blokového grantu
V prípade, ak konečnému prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, sprostredkovateľ zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť z prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých v rámci preddavku Štátnej pokladnici/komerčnej banke do 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o predfinancovanie na sprostredkovateľa. Za deň doručenia úplnej žiadosti sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti u sprostredkovateľa. 
Sprostredkovateľ prevádza finančné prostriedky konečným prijímateľom v poradí, ktoré vyplýva z lehoty splatnosti účtovných dokladov jednotlivých konečných prijímateľov. Napriek faktu, že nenávratný finančný príspevok je zložený z viacerých zdrojov, sprostredkovateľ prevádza finančné prostriedky konečnému prijímateľovi jedným prevodom.
Sprostredkovateľ zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi potvrdenie o schválení žiadosti o predfinancovanie v ten istý pracovný deň, kedy bol zaslaný platobný príkaz Štátnej pokladnici, resp. banke. Potvrdenie obsahuje nasledovné skutočnosti: 
	identifikačné číslo a názov podprojektu; 

poradové číslo a typ žiadosti o predfinancovanie v rámci podprojektu;
sumu prostriedkov určených na financovanie podprojektu v členení podľa zdrojov financovania;
dátum zadania platobného príkazu Štátnej pokladnici/ banke;
dôvody zníženia, neschválenia žiadosti o predfinancovanie alebo pozastavenia schvaľovania žiadosti o predfinancovanie a výšku zníženia žiadosti.
Sprostredkovateľ v prípade schválenia žiadosti v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania alebo neschválenia písomnou formou informuje konečného prijímateľa o dôvodoch zníženia, neschválenia alebo pozastavenia schvaľovania žiadosti a výšku zníženia. 
	Po rozhodnutí sprostredkovateľa môže zúčtovanie prebiehať aj častejšie ako jedenkrát za každé reportovacie obdobie. 
	Pri individuálnom projekte a podprojekte
Konečný prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľovi/zhotoviteľovi účtovné doklady súvisiace s realizáciou individuálneho projektu/podprojektu do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet konečného prijímateľa. 
	Postup podľa ods. 1 až 8 sa opakuje v priebehu každého reportovacieho obdobia (3 kalendárne mesiace, resp. iný počet mesiacov vyplývajúci z aktuálneho plánu realizácie projektu. (NKB/sprostredkovateľ doplní dĺžku obdobia vyplývajúcu z plánu realizácie projektu). V lehote 10 pracovných dní po skončení tohto obdobia konečný prijímateľ vypracuje a predloží NKB/sprostredkovateľovi žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a priebežnú správu o projekte (ďalej len „PIR“)/čiastkovú priebežnú správu o projekte (ďalej len „čiastková PIR“), ku ktorej prikladá výpisy z účtu (originály alebo overené kópie potvrdené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa) preukazujúce úhradu výdavkov v individuálnom projekte/podprojekte z osobitného účtu a z iných účtov, z ktorých realizoval výdavky. Konečný prijímateľ v rámci zúčtovania nepredkladá opätovne tie isté rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov, ktoré predložil v prílohe žiadosti o predfinancovanie. Konečný prijímateľ spolu so žiadosťou o zúčtovanie predfinancovaní a PIR/čiastkovou PIR predkladá len tie rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov overené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu konečného prijímateľa, ktoré si nárokuje systémom refundácie. 
	Konečný prijímateľ predkladá v stanovenej lehote PIR/čiastkovú PIR ako prílohu žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní za každé reportovacie obdobie. Konečný prijímateľ predkladá aj PIR/čiastkovú PIR, ktorá znie na sumu 0 EUR. 
	Pri individuálnom projekte

Ak konečný prijímateľ v rámci uvedenej lehoty 10 pracovných dní po skončení reportovacieho obdobia nedisponuje originálom aktuálnej PIR, predloží žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a/alebo refundáciu a všetky požadované dokumenty vrátane príloh v zmysle aktuálnej Príručky okrem PIR. NKB v taktom prípade po overení všetkých dokumentov pozastaví schvaľovanie žiadosti o platbu a PIR až do doby, kedy konečný prijímateľ predloží originál PIR v papierovej aj elektronickej forme. Následné postupy ostávajú nezmenené. NKB zároveň požiada ÚFM o zlúčenie aktuálneho a následného reportovacieho obdobia uvedeného v pláne realizácie projektu, pričom pokračuje v procese schvaľovania predloženej žiadosti o predfinancovanie a/alebo refundáciu. Ak konečný prijímateľ nemá formulár PIR pre predmetné reportovacie obdobie k dispozícii ani k poslednému dňu kalendárneho mesiaca ďalšieho reportovacieho obdobia, NKB požiada ÚFM o zlúčenie nezúčtovaného a následného reportovacieho obdobia uvedeného v pláne realizácie projektu.
	NKB vykoná overenie formálnej správnosti predloženej PIR v lehote 10 pracovných dní odo dňa predloženia na sekretariát NKB. V prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti NKB písomnou formou vyzve konečného prijímateľa k doplneniu žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní/PIR a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní/PIR zamietne. Ak bude predložená žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní/PIR vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre NKB sa počítajú odo dňa, kedy bola doručená na sekretariát NKB.

NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní vykoná overenie v súlade so Zmluvou, pričom postupuje v zmysle platného interného manuálu. Overenie pozostáva z administratívneho overenia prijatých dokumentov a v prípade potreby z overenia na mieste. NKB overuje, či OOV z pohľadu plánu výdavkov a schváleného stavu čerpania rozpočtu zodpovedá plánu realizácie projektu, resp. do akej miery a z akých dôvodov sa odlišuje od plánovaných výdavkov. NKB následne overuje, či sa suma zúčtovaná v PIR zhoduje so sumou vyplývajúcou z priloženej podpornej dokumentácie. 
NKB predmetnú žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a PIR:
	schváli; 

schváli v zníženej sume;
pozastaví schvaľovanie žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní;
	zamietne. 
V druhom prípade môže NKB pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z PIR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátne dokladované. Za nevyčerpané finančné prostriedky sa považujú tie, ktoré neboli zúčtované, dokladované účtovným dokladom, podpornou dokumentáciou a výpisom z účtu, neboli schválené NKB alebo PO, resp. boli vrátené konečným prijímateľom na účet platobného orgánu_.
	NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní a PIR registruje túto žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum registrácie žiadosti na sekretariáte NKB.
	V prípade, ak NKB neschválil PIR vo výške oprávnených výdavkov deklarovaných konečným prijímateľom, konečný prijímateľ upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení NKB. Konečný prjímateľ následne v lehote 5 pracovných dní od doručenia informácie od NKB o znížení, resp. zamietnutí PIR predkladá upravenú PIR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát NKB. Lehota NKB na spracovanie a schválenie PIR upravenej konečným prijímateľom sa rovná 5 pracovným dňom od predloženia upravenej PIR na sekretariát NKB. NKB v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PIR vykoná overenie:

	či sú v PIR uvedené len výdavky, u ktorých už prebehlo finančné aj vecné plnenie,

či sú v PIR uvedené len výdavky v zmysle overenia NKB, resp. certifikačného overenia,
či sú predložené výpisy z osobitného účtu preukazujúce úhradu výdavkov,
či sú v v PIR vyplnené všetky údaje, ktoré je konečný prijímateľ povinný vypĺňať.
	Výdavok, ktorý nebol konečným prijímateľom deklarovaný v PIR za repotovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, môže konečný prijímateľ zahrnúť do PIR za to reportovacie obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie možné zúčtovať a deklarovať ÚFM.

Postup podľa bodov 10. – 18. sa uplatňuje až do ukončenia individuálneho prjektu. Konečný prijímateľ je  pri realizácii individuálnych projektov oprávnený v rámci každej žiadosti o predfinancovanie v kombinácii s refundáciou žiadať aj výdavky neinvestičného a investičného charakteru systémom refundácie. 
	Pri podprojekte blokového grantu
Sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia čiastkovej PIR ako prílohy žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní:
	overí zrealizovanie výdavkov na základe čiastkovej PIR od konečného prijímateľa, prípadne overením na mieste u konečného prijímateľa. Sprostredkovateľ overuje, či sa suma zúčtovaná v čiastkovej PIR zhoduje so sumou vyplývajúcou z priloženej podpornej dokumentácie. 

skontroluje čiastkový OOV, ktorý je súčasťou žiadosti o predfinancovanie na nasledujúce reportovacie obdobie (tak ako to vyplýva z tejto zmluvy). Sprostredkovateľ overuje čiastkové OOV z pohľadu plánu výdavkov a schváleného stavu čerpania.
	sprostredkovateľ následne čiastkovú PIR a žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní:
	schváli; 

schváli  v zníženej sume; 
pozastaví schvaľovanie čiastkovej PIR a žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní;
zamietne. 
V druhom prípade môže sprostredkovateľ pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z čiastkovej PIR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátne dokladované. Za nevyčerpané finančné prostriedky sa považujú tie, ktoré neboli zúčtované, dokladované účtovným dokladom, podpornou dokumentáciou a výpisom z účtu, neboli schválené sprostredkovateľom, resp. boli vrátené konečným prijímateľom na účet sprostredkovateľa_.
	Sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia čiastkovej PIR a žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi oznámenie o schválení/ pozastavení/zamietnutí čiastkovej PIR. Oznámenie obsahuje nasledovné skutočnosti: 

	identifikačné číslo a názov podprojektu, 

identifikačné  číslo čiastkovej PIR,
sumu prostriedkov schválených v čiastkovej PIR v členení podľa zdrojov financovania, 
dôvody zníženia, neschválenia alebo pozastavenia schvaľovania čiastkovej PIR a žiadosti o predfinancovanie a výšku zníženia čiastkovej PIR.
	Výdavok, ktorý nebol konečným prijímateľom zúčtovaný v čiastkovej PIR za zúčtovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, môže konečný prijímateľ zahrnúť do čiastkovej PIR za obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie v zmysle tejto Zmluvy a Príručky možné zúčtovať a deklarovať ÚFM. Konečný prijímateľ zároveň v čiastkovej PIR uvedie dôvody, prečo bol tento výdavok dodatočne zaradený do zúčtovacieho obdobia aktuálnej čiastkovej PIR. 


	Predfinancovanie sa poskytuje konečnému prijímateľovi až do vyčerpania 95% z nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt/podprojekt. Posledných 5% z nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt/podprojekt si financuje konečný prijímateľ z vlastných zdrojov. Po ukončení individuálneho projektu/podprojektu konečný prijímateľ predkladá NKB/sprostredkovateľovi samostatne PIR/čiastkovú PIR spolu s účtovnými dokladmi a výpismi z účtu preukazujúcimi úhradu výdavkov v individuálnom projekte/podprojekte. Konečný prijímateľ okrem vyššie uvedených dokladov vypracováva a predkladá NKB/sprostredkovateľovi aj správu o ukončení projektu (ďalej len “PCR“) /čiastkovú správu o ukončení projektu (ďalej len „čiastková PCR“). Spolu s PCR/čiastkovou PCR konečný prijímateľ predkladá samostatnú žiadosť o platbu systémom refundácie.
	Konečný prijímateľ predkladá PCR/čiastkovú PCR na NKB/sprostredkovateľa v lehote 30 pracovných dní (v prípade individuálneho projektu)/15 pracovných dní (v prípade podprojektu blokového grantu) odo dňa, kedy mu NKB/sprostredkovateľ postúpil elektronickú verziu formulára PCR/čiastkovej PCR. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 2 kalendárne mesiace od ukončenia oprávnenej doby realizácie individuálneho projektu/podprojektu. 

NKB/sprostredkovateľ vykoná overenie formálnej správnosti PCR/čiastkovej PCR vrátane príloh, a to v lehote 10 pracovných dní (pri individuálnom projekte)/ 5 pracovných dní (pri podprojekte) odo dňa jej doručenia. NKB/sprostredkovateľ v prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa písomnou formou k doplneniu PCR/čiastkovej PCR a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase PCR/čiastkovú PCR a aj samostatnú žiadosť o refundácie zamietne. Ak bude PCR/čiastková PCR vrátane príloh vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre NKB/sprostredkovateľa sa počítajú odo dňa, kedy bola PCR /čiastková PCR doručená  na sekretariát NKB/sprostredkovateľovi. 
NKB/sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní od doručenia PCR/čiastkovej PCR overí vecnú realizáciu individuálneho projektu/podprojektu a zrealizovanie deklarovaných výdavkov na základe PCR/čiastkovej PCR a ďalších príloh, prípadne overením na mieste u konečného prijímateľa. NKB/sprostredkovateľ následne PCR/čiastkovú PCR:
	schváli; 

schváli v zníženej sume;
pozastaví schvaľovanie PCR/čiastkovej PCR;
zamietne. 
V druhom prípade môže NKB/sprostredkovateľ pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z PCR/čiastkovej PCR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátne dokladované. 
	NKB/sprostredkovateľ v prípade schválenia PCR/čiastkovej PCR vykoná overenie formálnej správnosti žiadosti o refundáciu. V prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa písomnou formou k doplneniu žiadosti o refundáciu a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase žiadosť o refundáciu zamietne. Ak bude žiadosť o refundáciu vyhodnotená ako úplná, NKB/sprostredkovateľ žiadosť o refundáciu schváli.
	NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia PCR na sekretariát NKB zaregistruje PCR v systéme ISUF, pričom použije dátum doručenia na sekretariát NKB.
	V prípade, ak NKB/sprostredkovateľ schváli PCR/čiastkovú PCR v zníženej sume konečný prijímateľ/príjemca pomoci upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení NKB/sprostredkovateľa. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci následne  v lehote 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o znížení, PCR/čiastkovej PCR predkladá upravenú PCR/čiastkovú PCR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát NKB/sprostredkovateľa. Lehota NKB/sprostredkovateľa na spracovanie a schválenie PCR/čiastkovej PCR upravenej konečným prijímateľom/príjemcom pomoci sa rovná 5 pracovným dňom od doručenia upravenej PCR/čiastkovej na sekretariát NKB/ sprostredkovateľa. NKB/ sprostredkovateľ v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PCR/čiastkovej PCR vykoná jej overenie.
	V prípade, ak následne ÚFM neschváli PCR, resp. schváli PCR v zníženej sume, konečný prijímateľ/príjemca pomoci individuálneho projektu je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v zmysle článku X ods.1 písm. g)  tejto Zmluvy.


3.2 Platby v systéme zálohových platieb

V prípade blokových grantov sa bude v texte používať sprostredkovateľ a v prípade individuálnych projektov sa v texte použije NKB.

V prípade individuálneho projektu/podprojektu
NKB prostredníctvom platobného orgánu Sprostredkovateľ prevádza prostriedky FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bez zapojenia platobného orgánu (Sprostredkovateľ upraví znenie článku v prípade podprojektu blokového grantu)/sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „platba“) systémom zálohových platieb zo zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe žiadosti o platbu, predloženej konečným prijímateľom na predpísanom formulári. Každá platba je konečnému prijímateľovi realizovaná pomerne za prostriedky FM EHP/NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na individuálny projekt/podprojekt, t. j. do výšky stanovenej v článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov Zmluvy) tejto Zmluvy, vyjadrenej v percentách z celkových oprávnených výdavkov.
	Konečný prijímateľ je po vzájomnej dohode s NKB/sprostredkovateľom oprávnený na základe Zmluvy uplatňovať počas celej doby realizácie individuálneho projektu/podprojektu kombináciu systému zálohovej platby so systémom refundácie. Konečný prijímateľ žiada systémom refundácie tie oprávnené výdavky neinvestičného charakteru, ktoré uhradil, sú zúčtované v priloženej PIR a neboli deklarované voči ÚFM v rámci PIR za žiadne z predchádzajúcich zúčtovacích období. Konečný prijímateľ využívajúci túto kombináciu systémov prijíma prostriedky refundácie na osobitný účet stanovený v Zmluve, ktorý slúži na príjem prostriedkov zálohovej platby. Konečný prijímateľ predkladá žiadosť o zálohovú platbu a žiadosť o refundáciu prostredníctvom jedného formulára. 
Žiadosť o prvú zálohovú platbu predloží konečný prijímateľ NKB/sprostredkovateľovi 10 pracovných dní po podpise tejto Zmluvy (sprostredkovateľ v odôvodnených prípadoch akceptuje posunutie lehoty na predloženie žiadosti o prvú zálohovú platbu až po posledný kalendárny deň reportovacieho obdobia prvej zálohovej platby) Reportovacie obdobie prvej zálohovej platby sa rovná súčtu reportovacieho obdobia aktuálneho v čase predloženia žiadosti o prvú zálohovú platbu a nasledujúceho reportovacieho obdobia stanoveného pre daný individuálny projekt/podprojekt v pláne realizácie projektu/rozpočte podprojektu. V prípade, ak na základe plánu realizácie projektu/rozpočtu podprojektu aktuálnemu reportovaciemu obdobiu predchádza  jedno alebo viac reportovacích období, konečný prijímateľ požiada o zlúčenie týchto reportovacích období a spolu so  žiadosťou o prvú zálohovú platbu predkladá PIR/čiastkovú PIR za predmetné reportovacie obdobie. Suma žiadanej prvej zálohovej platby nesmie prekročiť 40 % z nenávratného finančného príspevku uvedeného v článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov Zmluvy) tejto Zmluvy.
	Konečný prijímateľ má právo predložiť žiadosť o prvú zálohovú platbu rovnajúcu sa súčtu sumy deklarovanej v OOV/čiastkovej OOV na nasledujúce reportovacie obdobie (spravidla 6 kalendárnych mesiacov, resp. iný počet kalendárnych mesiacov, ak tak vyplýva z plánu realizácie projektu/rozpočtu podprojektu) a sumy výdavkov realizovaných pre účely implementácie individuálneho projektu/podprojektu počnúc prvým dňom oprávnenosti stanovenom v tejto Zmluve až po deň predchádzajúci prvému dňu reportovacieho obdobia prvej zálohovej platby. Suma výdavkov za  predchádzajúce reportovacie obdobie je podložená PIR/čiastkovou PIR a podpornou dokumentáciou vyplývajúcou z tejto Zmluvy a z Príručky.  
	Konečný prijímateľ predkladá žiadosť o platbu v národnej mene. Žiadosť o prvú zálohovú platbu musí byť v súlade s plánom realizácie projektu/rozpočtom podprojektu a konečný prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u konečného prijímateľa a druhý predkladá NKB/sprostredkovateľovi.
	NKB/sprostredkovateľ v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia na sekretariáte NKB/u sprostredkovateľa vykoná overenie formálnej správnosti žiadosti o prvú zálohovú platbu, v rámci ktorého overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o prvú zálohovú platbu. V prípade formálnych nedostatkov vyzve konečného prijímateľa, aby v lehote (doplní NKB/sprostredkovateľ) pracovných dní žiadosť o prvú zálohovú platbu doplnil. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne. NKB/sprostredkovateľ informuje konečného prijímateľa o zamietnutí do 30 pracovných dní odo dňa registrovania žiadosti o prvú zálohovú platbu. Ak bude predložená žiadosť o prvú zálohovú platbu vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre NKB/sprostredkovateľa sa počítajú odo dňa, kedy bola úplná žiadosť o prvú zálohovú platbu doručená na sekretariát NKB/sprostredkovateľovi.
	NKB/sprostredkovateľ v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o prvú zálohovú platbu vykoná overenie v súlade s touto Zmluvou. Overenie pozostáva z administratívneho overenia prijatých dokumentov a v prípade potreby z overenia na mieste. NKB/sprostredkovateľ overuje, či OOV/čiastkové OOV z pohľadu plánu výdavkov a schváleného stavu čerpania zodpovedá plánu realizácie projektu/rozpočtu podprojektu, resp. do akej miery a z akých dôvodov sa odlišuje od plánovaných výdavkov. NKB/sprostredkovateľ následne overuje, či sa požadovaná suma v žiadosti o prvú zálohovú platbu zhoduje so sumou vyplývajúcou z OOV/čiastkovej OOV. 
NKB/sprostredkovateľ následne žiadosť o prvú zálohovú platbu:
	schváli; 

schváli v zníženej sume;
pozastaví schvaľovanie žiadosti o platbu;
zamietne. 
NKB v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o prvú zálohovú platbu registruje žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum jej doručenia. NKB v lehote do 30 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti o platbu na sekretariát NKB zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi oznámenie o schválení a postúpení žiadosti o platbu na platobný orgán. V prípade schválenia v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu, resp. neschválení aj o dôvodoch takéhoto postupu.
Počas obdobia, v ktorom je schvaľovanie žiadosti o prvú zálohovú platbu pozastavené, sprostredkovateľovi neplynie lehota.
	Konečný prijímateľ je po pripísaní prostriedkov prvej zálohovej platby v prospech osobitného účtu oprávnený na spätné uhradenie oprávnených výdavkov. Ide o výdavky, ktoré realizoval počnúc dátumom oprávnenosti výdavkov v zmysle tejto Zmluvy až po deň pripísania prvej zálohovej platby na svoj osobitný účet. Finančné prostriedky vo výške oprávanej sumy prevedie z osobitného účtu, jednou alebo viacerými transakciami v prospech iných účtov, ktorými disponuje a z ktorých medzičasom uhrádzal výdavky súvisiace s implementáciou individuálneho projektu/podprojektu. 

V prípade individuálneho projektu
Konečný prijímateľ v lehote 10 pracovných dní po skončení každého ďalšieho reportovacieho obdobia vyplývajúceho z aktuálneho plánu realizácie projektu predkladá žiadosť o ďalšiu zálohovú platbu vzťahujúcu sa na reportovacie obdobie nasledujúce po aktuálnom reportovacom období (spravidla na nasledujúce 3 kalendárne mesiace, resp. iný počet kalendárnych mesiacov). V prípade žiadosti o druhú zálohovú platbu je to lehota 10 pracovných dní po uplynutí prvého reportovacieho obdobia deklarovaného v žiadosti o prvú zálohovú platbu (spravidla po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov). Obdobie na zúčtovávanie zálohovej platby po rozhodnutí NKB môže byť aj častejšie, pričom to musí byť definované v tejto Zmluve. 
	Konečný prijímateľ predkladá PIR za každé predchádzajúce reportovacie obdobie, a to aj v prípade, ak pre potreby aktuálneho a nasledujúceho reportovacieho obdobia disponuje potrebnou sumou finančných prostriedkov na svojom osobitnom účte. V takom prípade predkladá PIR za prechádzajúce reportovacie obdobie spolu s prílohami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy a z Príručky samostatne. Konečný prijímateľ predkladá aj PIR, ktorá znie na sumu 0 EUR a prostredníctvom žiadosti o ďalšiu zálohovú platbu požaduje sumu 0 EUR.
	V odôvodnených prípadoch, kedy konečný prijímateľ z objektívnych príčin nie je schopný splniť vyššie stanovenú lehotu (napr. meškanie prvej zálohovej platby), predkladá žiadosť o druhú zálohovú platbu v lehote 10 pracovných dní od pripísania prostriedkov prvej zálohovej platby v prospech osobitného účtu konečného prijímateľa.  
	Ak konečný prijímateľ v rámci uvedenej lehoty 10 pracovných dní po skončení reportovacieho obdobia nedisponuje originálom aktuálnej PIR, predloží všetky požadované dokumenty vrátane príloh vyplývajúcich z tejto  Zmluvy a z aktuálnej Príručky. Ak konečný prijímateľ nemá k dispozícii formulár PIR pre predmetné zúčtovacie obdobie, predkladá NKB žiadosť o zálohovú platbu a/alebo refundáciu spolu s podpornou dokumentáciou bez PIR. NKB v taktom prípade po overení všetkých dokumentov pozastaví schvaľovanie žiadosti až do doby, kedy konečný prijímateľ predloží originál PIR v papierovej aj elektronickej forme. Následné postupy ostávajú nezmenené. NKB zároveň požiada ÚFM o zlúčenie aktuálneho a následného reportovacieho obdobia uvedeného v pláne realizácie projektu, pričom pokračuje v procese schvaľovania predloženej žiadosti o zálohovú platbu a/alebo refundáciu. 
	Ak konečný prijímateľ nemá formulár PIR pre predmetné zúčtovacie obdobie k dispozícii ani k poslednému dňu kalendárneho mesiaca ďalšieho reportovacieho obdobia, NKB požiada ÚFM o zlúčenie nezúčtovaného a následného reportovacieho obdobia uvedeného v pláne realizácie projektu, pričom pokračuje v procese schvaľovania predloženej žiadosti o zálohovú platbu. 
	Konečný prijímateľ predkladá účtovné doklady - minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu (originál alebo overenú kópiu overenú s pečiatkou a podpisom štatutára konečného prijímateľa), ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o zálohovú platbu. Ak konečný prijímateľ v zmysle tejto Zmluvy a Príručky predkladá rovnopis účtovného dokladu, ďalší rovnopis originálu dokumentu ponecháva u  seba. V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), konečný prijímateľ predkladá overenú kópiu overenú s pečiatkou a podpisom štatutára konečného prijímateľa. Zároveň predkladá výpisy z  osobitného účtu a tiež (originály alebo kópie overené štatutárom konečného prijímateľa) preukazujúce úhradu týchto výdavkov v  rámci individuálneho projektu z účtu stanoveného v tejto Zmluve a zo svojho účtu. 
Výška žiadanej zálohovej platby sa určuje v zmysle nasledovných podmienok:
	suma nezúčtovanej zálohovej platby môže byť doplnená nasledujúcou zálohovou platbou len do výšky 40 % NFP vyplývajúceho pre   individuálny projekt z tejto Zmluvy. 

výška druhej zálohovej platby je stanovená ako čiastka deklarovaná v OOV na  nasledujúce reportovacie obdobie (3 kalendárne mesiace, resp. iný počet kalendárnych mesiacov, ak tak vyplýva z platného plánu realizácie projektu) znížená o sumu nevyčerpaných prostriedkov z 50 % výšky sumy  prvej zálohovej platby. Za nevyčerpané finančné prostriedky sa považujú tie, ktoré neboli zúčtované, dokladované účtovným dokladom, podpornou dokumentáciou a výpisom z účtu, neboli schválené NKB alebo PO, resp. boli vrátené konečným prijímateľom na účet PO.
výška tretej a ďalších zálohových platieb je stanovená ako suma deklarovaná v OOV na nasledujúce reportovacie obdobie (spravidla 3 kalendárne mesiace) znížená o sumu finančných prostriedkov, ktoré boli konečnému prijímateľovi poskytnuté zálohovými platbami s výnimkou poslednej zálohovej platby a neboli zúčtované v PIR.
	NKB vykoná overenie formálnej správnosti predloženej žiadosti o zálohovú platbu v lehote 5 pracovných dní od registrácie predloženej žiadosti na sekretariáte NKB. V prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti NKB písomnou formou vyzve konečného prijímateľa k doplneniu žiadosti o zálohovú platbu a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť o zálohovú platbu zamietne. 

NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o platbu NKB vykoná overenie v súlade so Zmluvou, pričom postupuje v zmysle platného interného manuálu. Overenie pozostáva z administratívneho overenia prijatých dokumentov a v prípade potreby z overenia na mieste. NKB overuje, či OOV z pohľadu plánu výdavkov plánu realizácie projektu a schváleného stavu čerpania rozpočtu zodpovedá plánu realizácie, resp. do akej miery a z akých dôvodov sa odlišuje od plánovaných výdavkov. NKB overuje reálnosť žiadosti o zálohovú platbu a OOV z pohľadu aktuálneho plánu realizácie projektu a schváleného stavu kumulatívneho čerpania finančných prostriedkov. Nakoľko plán realizácie projektu predstavuje indikatívny plán implementácie a realizácie výdavkov, OOV nemusí byť v súlade s plánom realizácie projektu. Ďalej overí zrealizovanie deklarovaných výdavkov na základe PIR a ďalších príloh, prípadne overením na mieste konečného prijímateľa. NKB následne žiadosť o ďalšiu zálohovú platbu:
	schváli; 

schváli v zníženej sume;
pozastaví schvaľovanie žiadosti o platbu;
zamietne. 
Ak bude predložená žiadosť o platbu vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre  NKB sa počítajú odo dňa, kedy bola úplná žiadosť o platbu doručená na sekretariát NKB. NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o platbu registruje žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum doručenia žiadosti na sekretariát NKB.
	V prípade, ak konečnému prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie zálohovej platby, NKB zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť Štátnej pokladnici do 30 pracovných dní odo dňa, kedy bola doručená úplná žiadosť o platbu na NKB. Za deň doručenia úplnej žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na NKB. Pri nasledujúcej žiadosti o zálohovú platbu je NKB povinný zabezpečiť zaslanie platobného príkazu Štátnej pokladnici do 50 pracovných dní.
	V prípade, ak NKB neschválil PIR vo výške oprávnených výdavkov deklarovaných konečným prijímateľom, konečný prijímateľ upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení NKB. Konečný prijímateľ následne  v lehote 5 pracovných dní od doručenia informácie od NKB o znížení, resp. zamietnutí PIR predkladá upravenú PIR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát NKB. Lehota NKB na  spracovanie a schválenie PIR upravenej konečným prijímateľom sa rovná 5  pracovným dňom od predloženia upravenej PIR na sekretariát NKB. NKB v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PIR vykoná overenie:

	či sú v PIR uvedené len výdavky, u ktorých už prebehlo finančné aj vecné plnenie,

či sú v PIR uvedené len výdavky v zmysle overenia NKB, resp. certifikačného overenia,
či sú predložené výpisy z osobitného účtu preukazujúce úhradu výdavkov,
či sú v v PIR vyplnené všetky údaje, ktoré je konečný prijímateľ povinný vypĺňať v zmysle Zmluvy.
	Výdavok, ktorý nebol konečným prijímateľom deklarovaný v PIR za zúčtovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, ako aj výdavok, ktorý nebol NKB schválený v rámci PIR za obdobie, v ktorom bol uhradený, môže konečný prijímateľ zahrnúť do PIR za reportovacie obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie možné zúčtovať a deklarovať ÚFM. Konečný prijímateľ zároveň v komentári sprievodnom liste PIR  uvedie dôvody, prečo je tento výdavok dodatočne zúčtovaný v reportovacom období aktuálnej PIR.

Postup uvedený v bodoch 1. - 22. sa aplikuje najneskôr do momentu dosiahnutia maximálne 95 % NFP vyplývajúceho pre individuálny projekt z tejto Zmluvy. Kumulatívna suma poskytnutých zálohových platieb nesmie presiahnuť 95 % NFP. 
V prípade podprojektu blokového grantu
V prípade, ak konečnému prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, sprostredkovateľ zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť z prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých v rámci preddavku Štátnej pokladnici/komerčnej banke do 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zálohovú platbu na sprostredkovateľa. Za deň doručenia úplnej žiadosti o zálohovú platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o zálohovú platbu na sprostredkovateľa. Napriek faktu, že nenávratný finančný príspevok je zložený z viacerých zdrojov, sprostredkovateľ prevádza finančné prostriedky konečnému prijímateľovi jedným prevodom.
	Sprostredkovateľ zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi potvrdenie o schválení žiadosti o zálohovú platbu v ten istý pracovný deň, kedy bol zaslaný platobný príkaz Štátnej pokladnici, resp. komerčnej banke. Potvrdenie obsahuje nasledovné skutočnosti: 
	identifikačné číslo a názov podprojektu; 

poradové číslo a typ žiadosti o platbu v rámci podprojektu;
	sumu prostriedkov určených na financovanie podprojektu v členení podľa zdrojov financovania;
dátum zadania platobného príkazu Štátnej pokladnici/komerčnej banke;
Sprostredkovateľ v prípade schválenia žiadosti o zálohovú platbu v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania alebo neschválenia písomnou formou informuje konečného prijímateľa o dôvodoch zníženia, neschválenia žiadosti o zálohovú platbu alebo pozastavenia schvaľovania žiadosti a výšku zníženia žiadosti o platbu.
	Konečný prijímateľ predkladá sprostredkovateľovi v lehote 10 pracovných dní po začatí aktuálneho reportovacieho obdobia vyplývajúceho z rozpočtu projektu žiadosť o ďalšiu zálohovú platbu vzťahujúcu sa na reportovacie obdobie nasledujúce po aktuálnom reportovacom období (spravidla na nasledujúce 3 kalendárne mesiace, resp. iný počet kalendárnych mesiacov). V prípade žiadosti o druhú zálohovú platbu je to lehota 10 pracovných dní po uplynutí prvého reportovacieho obdobia deklarovaného v žiadosti o prvú zálohovú platbu (spravidla po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov). Obdobie na zúčtovávanie zálohovej platby môže byť po rozhodnutí sprostredkovateľa aj častejšie, pričom to musí byť definované v Zmluve. 

Konečný prijímateľ spolu so žiadosťou o zálohovú platbu zároveň predkladá čiastkovú Priebežnú správu o projekte (ďalej len „čiastková PIR“) za predmetné predchádzajúce reportovacie obdobie. K podpornej dokumentácii vyplývajúcej zo Zmluvy a Príručky, patria  aj účtovné doklady - minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Konečný prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok). Konečný prijímateľ predkladá overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutára konečného prijímateľa. Zároveň predkladá výpisy z účtu (originály alebo kópie overené štatutárnym orgánom konečného prijímateľa) preukazujúce úhradu týchto výdavkov v projekte zo samostatného účtu. 
	Konečný prijímateľ predkladá čiastkovú PIR za každé predchádzajúce reportovacie obdobie, a to aj v prípade, ak pre potreby aktuálneho a nasledujúceho reportovacieho obdobia disponuje potrebnou sumou finančných prostriedkov na svojom osobitnom účte. V takom prípade prostredníctvom žiadosti o zálohovú platbu na nasledujúce reportovacie obdobie požaduje sumu 0 EUR. Konečný prijímateľ obdobne predkladá aj čiastkovú PIR, ktorá znie na sumu 0 EUR.   
Výška druhej a následnej žiadanej zálohovej platby sa určuje v zmysle nasledovných podmienok:
	suma nezúčtovanej zálohovej platby/zálohových platieb môže byť doplnená nasledujúcou zálohovou platbou len do výšky 40 % z NFP vyplývajúceho zo Zmluvy na podprojekt financovaných z prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo ŠR.

výška druhej zálohovej platby je stanovená ako čiastka deklarovaná v čiastkovom OOV na nasledujúce reportovacie obdobie  (3 kalendárne mesiace, resp. iný počet mesiacov vyplývajúci z rozpočtu podprojektu), znížená o sumu nevyčerpaných prostriedkov z 50 % sumy prvej zálohovej platby. Za nevyčerpané finančné prostriedky sa považujú tie, ktoré neboli zúčtované v čiastkovej PIR, dokladované účtovným dokladom, podpornou dokumentáciou a výpisom z účtu, resp. vrátená konečným prijímateľom na účet sprostredkovateľa._
výška tretej a ďalšej zálohovej platby je stanovená ako čiastka deklarovaná v OOV na nasledujúce reportovacie obdobie (3 kalendárne mesiace, resp. iný počet kalendárnych mesiacov, ak tak vyplýva z rozpočtu podprojektu) znížená o sumu prostriedkov, ktoré boli konečnému prijímateľovi poskytnuté zálohovými platbami s výnimkou poslednej zálohovej platby a neboli zúčtované v čiastkovej PIR.
	Sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zálohovú platbu vykoná overenie v súlade so Zmluvou, pričom postupuje v zmysle platného vnútorného manuálu procedúr. Overenie pozostáva z administratívneho overenia prijatých dokumentov a v prípade potreby z overenia na mieste. Sprostredkovateľ overuje, či suma zúčtovaná v čiastkovej PIR je dokladovaná podpornou dokumentáciou. Sprostredkovateľ následne overuje, či OOV z pohľadu plánu výdavkov a schváleného stavu čerpania zodpovedá plánu realizácie projektu, resp. do akej miery a z akých dôvodov sa odlišuje od plánovaných výdavkov. V právomoci sprostredkovateľa je znížiť požadovanú sumu s ohľadom na likviditu finančných prostriedkov, ktorými disponuje, na účte pre financovanie podprojektov v deň schválenia žiadosti o zálohovú platbu.
	Sprostredkovateľ následne žiadosť o zálohovú platbu:

	schváli; 

zníži o neoprávnenú sumu; 
v odôvodnenom prípade pozastaví schvaľovanie žiadosti;
 zamietne.
V druhom prípade môže sprostredkovateľ pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z čiastkovej PIR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátne dokladované. Počas obdobia, v ktorom je schvaľovanie žiadosti o platbu pozastavené, sprostredkovateľovi neplynie lehota. 
	Sprostredkovateľ v prvých dvoch prípadoch zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť z prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie Štátnej pokladnici/komerčnej banke v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zálohovú platbu. Napriek skutočnosti, že NFP je zložený z viacerých zdrojov, sprostredkovateľ prevádza finančné prostriedky konečnému prijímateľovi jedným bankovým prevodom.

Sprostredkovateľ zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi potvrdenie o schválení žiadosti o zálohovú platbu v ten istý pracovný deň, kedy bol zaslaný platobný príkaz Štátnej pokladnici, resp. komerčnej banke. Potvrdenie obsahuje nasledovné skutočnosti: 
	identifikačné číslo a názov podprojektu; 

poradové číslo a typ žiadosti o zálohovú platbu v rámci podprojektu;
sumu prostriedkov určených na financovanie podprojektu v členení podľa zdrojov financovania;
dátum zadania platobného príkazu Štátnej pokladnici/komerčnej banke.
Sprostredkovateľ v prípade schválenia žiadosti o platbu v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania alebo neschválenia písomnou formou informuje konečného prijímateľa o dôvodoch zníženia, neschválenia alebo pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu a výšku zníženia.
	Sprostredkovateľ použije čiastkovú PIR ako podklad na vypracovanie aktuálnej PIR za blokový grant a čiastkový OOV ako podklad pre spracovanie celkového OOV za blokový grant, ktoré sú predkladané na NKB ako prílohy sumárnej žiadosti o preddavok. 

Výdavok, ktorý nebol konečným prijímateľom zúčtovaný v čiastkovej PIR za zúčtovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, môže Konečný prijímateľ zahrnúť do čiastkovej PIR za obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie v zmysle Zmluvy a Príručky možné zúčtovať a deklarovať ÚFM. Konečný prijímateľ zároveň v čiastkovej PIR uvedie dôvody, prečo bol tento výdavok dodatočne zaradený do zúčtovacieho obdobia aktuálnej čiastkovej PIR. 
	Postup uvedený v bodoch 24. – 35. sa aplikuje do momentu dosiahnutia 95 % NFP v rámci podprojektu, tzn. kumulatívne suma poskytnutých zálohových platieb nesmie presiahnuť 95 % z NFP.
	Posledných 5% z NFP na individuálny projekt/podprojekt si financuje konečný prijímateľ z vlastných zdrojov. Po ukončení individuálneho projektu/podprojektu konečný prijímateľ predkladá NKB/sprostredkovateľovi samostatne PIR/čiastkovú PIR spolu s účtovnými dokladmi a výpismi z účtu preukazujúcimi úhradu výdavkov v individuálnom projekte/podprojekte. Konečný prijímateľ okrem vyššie uvedených dokladov vypracováva a predkladá NKB/sprostredkovateľovi aj správu o ukončení projektu (ďalej len „PCR“)/čiastkovú správu o ukončení projektu (ďalej len „čiastková PCR“). Spolu s PCR/čiastkovou PCR konečný prijímateľ predkladá samostatnú žiadosť o platbu systémom refundácie.
	Konečný prijímateľ predkladá PCR/čiastkovú PCR na NKB/sprostredkovateľa v lehote 30 pracovných dní (v prípade individuálneho projektu)/15 pracovných dní (v prípade podprojektu blokového grantu) odo dňa, kedy mu NKB/sprostredkovateľ postúpil elektronickú verziu formulára PCR/čiastkovej PCR. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 2 kalendárne mesiace od ukončenia oprávnenej doby realizácie individuálneho projektu/podprojektu. 
	NKB/sprostredkovateľ vykoná overenie formálnej správnosti PCR/čiastkovej PCR vrátane príloh, a to v lehote 10 pracovných dní (pri individuálnom projekte)/5 pracovných dní (pri podprojekte) odo dňa jej doručenia. NKB/sprostredkovateľ v prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa písomnou formou k doplneniu PCR/čiastkovej PCR a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase PCR/čiastkovú PCR a aj samostatnú žiadosť o refundáciu zamietne. Ak bude PCR/čiastková PCR vrátane príloh vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre NKB/sprostredkovateľa sa počítajú odo dňa, kedy bola PCR /čiastková PCR doručená  na sekretariát NKB/sprostredkovateľovi. 

NKB/sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní od doručenia PCR/čiastkovej PCR overí vecnú realizáciu individuálneho projektu/podprojektu a zrealizovanie deklarovaných výdavkov na základe PCR/čiastkovej PCR a ďalších príloh, prípadne overením na mieste u konečného prijímateľa. NKB/sprostredkovateľ následne PCR/čiastkovú PCR:
	schváli; 

schváli v zníženej sume;
pozastaví schvaľovanie PCR/čiastkovej PCR;
zamietne. 
V druhom prípade môže NKB/sprostredkovateľ pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z PCR/čiastkovej PCR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátne dokladované. 
	NKB/sprostredkovateľ v prípade schválenia PCR/čiastkovej PCR vykoná overenie formálnej správnosti žiadosti o refundáciu. V prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa písomnou formou k doplneniu žiadosti o refundáciu a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase žiadosť o refundáciu zamietne. Ak bude žiadosť o refundáciu vyhodnotená ako úplná, NKB/sprostredkovateľ žiadosť o refundáciu schváli.
	NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia PCR na sekretariát NKB zaregistruje PCR v systéme ISUF, pričom použije dátum doručenia na sekretariát NKB.
	V prípade, ak NKB/sprostredkovateľ schváli PCR/čiastkovú PCR v zníženej sume konečný prijímateľ/príjemca pomoci upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení NKB/sprostredkovateľa. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci následne  v lehote 5 pracovných dní od doručenia informácie od NKB/sprostredkovateľa o znížení, PCR/čiastkovej PCR predkladá upravenú PCR/čiastkovú PCR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát NKB/sprostredkovateľa. Lehota NKB/sprostredkovateľa na spracovanie a schválenie PCR/čiastkovej PCR upravenej konečným prijímateľom/príjemcom pomoci sa rovná 5 pracovným dňom od doručenia upravenej PCR/čiastkovej na sekretariát NKB/ sprostredkovateľa. NKB/ sprostredkovateľ v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PCR/čiastkovej PCR vykoná jej overenie.

V prípade, ak následne ÚFM neschváli PCR, resp. schváli PCR v zníženej sume, konečný prijímateľ/príjemca pomoci individuálneho projektu je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v zmysle článku X ods.1 písm. g) tejto Zmluvy.

3.3 Platby v systéme refundácie

V prípade blokových grantov sa bude v texte používať sprostredkovateľ a v prípade individuálnych projektov sa v texte použije NKB.

NKB prostredníctvom platobného orgánu /sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „platba“) systémom refundácie zo zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe žiadosti o refundáciu, predloženej konečným prijímateľom na predpísanom formulári. Každá platba je konečnému prijímateľovi realizovaná pomerne za prostriedky FM EHP/NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na individuálny projekt/podprojekt, t. j. do výšky stanovenej v článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov Zmluvy) tejto Zmluvy, vyjadrenej v percentách z celkových oprávnených výdavkov.
	NKB prostredníctvom platobného orgánu /sprostredkovateľ zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „platba“) systémom refundácie zo zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM na základe žiadosti o refundáciu, predloženej príjemcom pomoci na predpísanom formulári. Každá platba je príjemcovi pomoci realizovaná pomerne za prostriedky FM EHP/NFM v pomere schválenom na individuálny projekt/podprojekt, t. j. do výšky stanovenej v článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov Zmluvy) tejto Zmluvy, vyjadrenej v percentách z celkových oprávnených výdavkov.
	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá žiadosť o refundáciu v národnej mene za obdobie 3 (NKB/sprostredkovateľ doplní počet mesiacov vyplývajúci z plánu realizácie projektu) kalendárnych mesiacov, počas ktorých realizoval výdavky, a to v lehote 10 pracovných dní po skončení predmetného zúčtovacieho obdobia. Žiadosť o refundáciu musí byť v súlade s plánom realizácie projektu/rozpočtom podprojektu a konečný prijímateľ/príjemca pomoci ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci a druhý predkladá NKB/sprostredkovateľovi.
	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá spolu so žiadosťou o refundáciu priebežnú správu o projekte (ďalej len „PIR“)/čiastkovú priebežnú správu o projekte (ďalej len „čiastková PIR“) za príslušné obdobie a účtovné doklady potvrdzujúce realizáciu výdavkov dodávateľom/zhotoviteľom - minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu (originál alebo overenú kópiu s odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa/príjemcu pomoci). Ďalší rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty si ponecháva konečný prijímateľ/príjemca pomoci. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá overenú kópiu s odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa/príjemcu pomoci. 
	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá žiadosť o refundáciu a PIR/čiastkovú PIR za každé predchádzajúce reportovacie obdobie, a to aj v prípade, ak v predmetnom období realizoval výdavky vo výške 0 EUR, pričom PIR/čiastková PIR znie na sumu 0 EUR.   
	Ak konečný prijímateľ/príjemca pomoci (v prípade individuálneho projektu) v rámci uvedenej lehoty 10 pracovných dní po skončení zúčtovacieho obdobia nedisponuje originálom aktuálnej PIR, predloží NKB žiadosť o refundáciu, ako aj všetky požadované dokumenty vrátane príloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy a z aktuálnej Príručky bez PIR. NKB v taktom prípade po overení všetkých dokumentov pozastaví schvaľovanie žiadosti o refundáciu až do doby, kedy konečný prijímateľ/príjemca pomoci predloží originál PIR v papierovej aj elektronickej forme. NKB zároveň požiada ÚFM o zlúčenie aktuálneho a následného reportovacieho obdobia uvedeného v pláne realizácie projektu, pričom pokračuje v procese schvaľovania predloženej žiadosti o refundáciu. Ak konečný prijímateľ/príjemca pomoci nemá formulár PIR pre predmetné zúčtovacie obdobie k dispozícii ani k poslednému dňu kalendárneho mesiaca ďalšieho reportovacieho obdobia, NKB požiada ÚFM o zlúčenie nezúčtovaného a následného reportovacieho obdobia uvedeného v pláne realizácie projektu.
	Po prijatí žiadosti o refundáciu vykoná NKB/sprostredkovateľ overenie tejto žiadosti, ktoré zahrňuje administratívne overenie prijatých dokumentov a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti žiadosti o refundáciu. V rámci overenia formálnej správnosti NKB/sprostredkovateľ v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o refundáciu na sekretariát NKB/sprostredkovateľovi overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o refundáciu. V prípade formálnych nedostatkov vyzve konečného prijímateľa/príjemcu pomoci, aby v lehote (doplní NKB/sprostredkovateľ) pracovných dní žiadosť o refundáciu doplnil. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne. NKB/sprostredkovateľ informuje konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o zamietnutí do 30 pracovných dní odo dňa zaregistrovania žiadosti o refundáciu.
	NKB/sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o refundáciu na sekretariát NKB/sprostredkovateľovi vykoná overenie v súlade s touto Zmluvou, pričom postupuje v zmysle platného interného manuálu. Overenie pozostáva z administratívneho overenia prijatých dokumentov a v prípade potreby z overenia na mieste u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci. NKB/sprostredkovateľ overuje, či OOV/čiastkový OOV z pohľadu plánu výdavkov a schváleného stavu čerpania zodpovedá plánu realizácie projektu/rozpočtu podprojektu, resp. do akej miery a z akých dôvodov sa odlišuje od plánovaných výdavkov. NKB/sprostredkovateľ následne overuje, či sa požadovaná suma v žiadosti o platbu zhoduje so sumou zúčtovanou v PIR/čiastkovej PIR a so sumou vyplývajúcou z priložených dokladov. 
NKB/sprostredkovateľ následne žiadosť o refundáciu:
	schváli; 

schváli v zníženej sume;
pozastaví schvaľovanie žiadosti;
zamietne. 
V prípade individuálneho projektu
NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o platbu  registruje žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum registrácie žiadosti na sekretariáte NKB.
	V prípade, ak konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci vznikol nárok na vyplatenie platby, NKB prostredníctvom platobného orgánu zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť Štátnej pokladnici do 50 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o platbu na NKB. Za deň doručenia úplnej žiadosti o platbu sa považuje deň zaregistrovania úplnej žiadosti o platbu na NKB.
	V prípade, ak NKB neschválil PIR vo výške oprávnených výdavkov deklarovaných konečným prijímateľom/príjemcom pomoci, konečný prijímateľ/príjemca pomoci upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení NKB. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci následne  v lehote 5 pracovných dní od doručenia informácie od NKB o znížení, resp. zamietnutí PIR predkladá upravenú PIR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát NKB. Lehota NKB na spracovanie a schválenie PIR upravenej konečným prijímateľom/príjemcom pomoci sa rovná 5 pracovným dňom od predloženia upravenej PIR na sekretariát NKB. NKB v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PIR vykoná overenie:
	či sú v PIR uvedené len výdavky, u ktorých už prebehlo finančné aj vecné plnenie,

či sú v PIR uvedené len výdavky v zmysle overenia NKB, resp. certifikačného overenia,
či sú predložené výpisy z osobitného účtu preukazujúce úhradu výdavkov,
či sú v v PIR vyplnené všetky údaje, ktoré je konečný prijímateľ/príjemca pomoci povinný vypĺňať v zmysle tejto Zmluvy.
	Výdavok, ktorý nebol konečným prijímateľom/príjemcom pomoci deklarovaný v PIR za zúčtovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, môže konečný prijímateľ/príjemca pomoci zahrnúť do PIR za reportovacie obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie v zmysle tejto Zmluvy a aktuálnej Príručky možné zúčtovať a deklarovať ÚFM. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci zároveň v sprievodnom liste uvedie dôvody, prečo je tento výdavok dodatočne zúčtovaný v reportovacom období aktuálnej PIR. 
	Postup podľa bodov 1. – 12. sa uplatňuje do momentu dosiahnutia 100 % NFP v rámci individuálneho projektu, tzn. kumulatívne suma poskytnutých platieb nesmie presiahnuť 100 % z NFP.

V prípade podprojektu blokového grantu
V druhom prípade môže sprostredkovateľ pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z čiastkovej PIR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátne dokladované. Počas obdobia, v ktorom je schvaľovanie žiadosti o platbu pozastavené, sprostredkovateľovi neplynie lehota. 
	Sprostredkovateľ v prvých dvoch prípadoch v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o refundáciu zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť z prostriedkov FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie Štátnej pokladnici/komerčnej banke. 
Sprostredkovateľ zasiela elektronickou formou konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci potvrdenie o schválení žiadosti o refundáciu v ten istý pracovný deň, kedy bol zaslaný platobný príkaz Štátnej pokladnici, resp.  banke. Potvrdenie obsahuje nasledovné skutočnosti: 
	identifikačné číslo a názov podprojektu; 

poradové číslo a typ žiadosti o platbu v rámci podprojektu;
sumu prostriedkov určených na financovanie podprojektu v členení podľa zdrojov financovania;
dátum zadania platobného príkazu Štátnej pokladnici/komerčnej banke;
dôvody zníženia, neschválenia žiadosti o refundáciu alebo pozastavenia schvaľovania žiadosti o refundáciu a výšku zníženia žiadosti o platbu.
Sprostredkovateľ v prípade schválenia žiadosti o platbu v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania alebo neschválenia písomnou formou informuje konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o dôvodoch zníženia, neschválenia alebo pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu a výšku zníženia.
	Výdavok, ktorý nebol konečným prijímateľom/príjemcom pomoci zúčtovaný v čiastkovej PIR za zúčtovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, môže konečný prijímateľ/príjemca pomoci zahrnúť do čiastkovej PIR za obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie v zmysle tejto Zmluvy a Príručky možné zúčtovať a deklarovať ÚFM. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci zároveň v čiastkovej PIR uvedie dôvody, prečo bol tento výdavok dodatočne zaradený do zúčtovacieho obdobia aktuálnej čiastkovej PIR. 

Postup podľa bodov 1. – 8, 15 - 18. sa uplatňuje do momentu dosiahnutia 100 % NFP v rámci podprojektu, tzn. kumulatívne suma poskytnutých platieb nesmie presiahnuť 100 % z NFP.

	Po ukončení individuálneho projektu/podprojektu konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá NKB/sprostredkovateľovi správu o ukončení projektu (ďalej len „PCR“)/čiastkovú správu o ukončení projektu (ďalej len „čiastková PCR“).
	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá PCR/čiastkovú PCR na NKB/sprostredkovateľa v lehote 30 pracovných dní (v prípade individuálneho projektu)/15 pracovných dní (v prípade podprojektu blokového grantu) odo dňa, kedy mu NKB/sprostredkovateľ postúpil elektronickú verziu formulára PCR/čiastkovej PCR. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 2 kalendárne mesiace od ukončenia oprávnenej doby realizácie individuálneho projektu/podprojektu. 

NKB/sprostredkovateľ vykoná overenie formálnej správnosti PCR/čiastkovej PCR vrátane príloh, a to v lehote 10 pracovných dní (pri individuálnom projekte)/5 pracovných dní (pri podprojekte) odo dňa jej doručenia. NKB/sprostredkovateľ v prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa/príjemcu pomoci písomnou formou k doplneniu PCR/čiastkovej PCR a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase PCR/čiastkovú PCR zamietne. Ak bude PCR/čiastková PCR vrátane príloh vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre NKB/sprostredkovateľa sa počítajú odo dňa, kedy bola PCR /čiastková PCR doručená  na sekretariát NKB/sprostredkovateľovi. 
NKB/sprostredkovateľ v lehote 30 pracovných dní od doručenia PCR/čiastkovej PCR overí vecnú realizáciu individuálneho projektu/podprojektu a zrealizovanie deklarovaných výdavkov na základe PCR/čiastkovej PCR a ďalších príloh, prípadne overením na mieste u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci. NKB/sprostredkovateľ následne PCR/čiastkovú PCR:
	schváli; 
	schváli v zníženej sume;
	pozastaví schvaľovanie PCR/čiastkovej PCR;

zamietne. 
	NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia PCR na sekretariát NKB zaregistruje PCR v systéme ISUF, pričom použije dátum doručenia na sekretariát NKB.
	V prípade, ak NKB/sprostredkovateľ schváli PCR/čiastkovú PCR v zníženej sume konečný prijímateľ/príjemca pomoci upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení NKB/sprostredkovateľa. Konečný prijímateľ/príjemca pomoci následne  v lehote 5 pracovných dní od doručenia informácie od NKB/sprostredkovateľa o znížení, PCR/čiastkovej PCR predkladá upravenú PCR/čiastkovú PCR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát NKB/sprostredkovateľa. Lehota NKB/sprostredkovateľa na spracovanie a schválenie PCR/čiastkovej PCR upravenej konečným prijímateľom/príjemcom pomoci sa rovná 5 pracovným dňom od doručenia upravenej PCR/čiastkovej na sekretariát NKB/ sprostredkovateľa. NKB/ sprostredkovateľ v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PCR/čiastkovej PCR vykoná jej overenie.
	V prípade, ak následne ÚFM neschváli PCR, resp. schváli PCR v zníženej sume, konečný prijímateľ/príjemca pomoci individuálneho projektu je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v zmysle článku X ods.1 písm. g) tejto Zmluvy.


4a Vrátenie verejných prostriedkov od konečného prijímateľa

Článok č. 
Vrátenie verejných prostriedkov od konečného prijímateľa 

	Konečný prijímateľ je povinný vrátiť výnos podľa písm. f) alebo poskytnutý NFP alebo jeho časť, ktorý NKB/sprostredkovateľ poskytol konečnému prijímateľovi, a to v nasledovných prípadoch:

	konečný prijímateľ nevyčerpal poskytnutý NFP alebo jeho časť na základe tejto Zmluvy;

konečnému prijímateľovi bol poskytnutý NFP alebo jeho časť z titulu mylnej platby;
konečný prijímateľ porušil povinnosti stanovené v tejto Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;
	ak to určí NKB, konečný prijímateľ vráti poskytnuté prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ak konečný prijímateľ porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo ES alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve (najmä vznik nezrovnalosti) a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa písm. c) tohto odseku; vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany konečného prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak konečný prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 2 až 5, bude sa na toto porušenie podmienok tejto Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
konečný prijímateľ počas realizácie individuálneho projektu vykázal príjem vytvorený z individuálneho projektu a s tým súvisí povinnosť vrátenia tohto príjmu v zmysle Podrobných ustanovení o oprávnenosti výdavkov, alikvotný podiel prostriedkov preplatenia FM EHP/NFM zo štátneho rozpočtu je príjmom osobitného účtu MF SR a tieto prostriedky je možné využiť na ďalšie financovanie individuálnych projektov alebo blokových grantov,
prostriedky poskytnuté konečnému prijímateľovi formou predfinancovania/zálohovej platby boli úročené a konečnému prijímateľovi vznikol výnos;
iných, ak na základe tejto Zmluvy vyplýva povinnosť konečnému prijímateľovi vrátiť verejné prostriedky.
	V jednotlivých prípadoch vrátenia NFP alebo jeho časti uvedených v odseku 1, okrem písm. e) a f), NKB zašle konečnému prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na aktuálne predpísanom formulári, ktorý je stanovený usmernením platobného orgánu, aby odviedol NFP alebo jeho časť v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. V žiadosti NKB/sprostredkovateľ oznámi konečnému prijímateľovi, akú časť poskytnutého finančného príspevku je povinný odviesť v členení podľa zdrojov v zmysle článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov tejto zmluvy) tejto Zmluvy a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je konečný prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo výnosu podľa ods. 1 písm. e) a f) tohto článku je konečný prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo výnos na účet a spôsobom určeným NKB/sprostredkovateľom do 20. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. V prípade, že konečný prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, NKB/sprostredkovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až ) d) a g) tohto článku.   
	Konečný prijímateľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia platby oznámiť NKB/sprostredkovateľovi vrátenie verejných prostriedkov na predpísanom formulári, stanovenom usmernením platobného orgánu. Prílohou oznámenia o vrátení finančných prostriedkov je výpis z bankového účtu dokumentujúci realizáciu uskutočnenej platby.

Ak konečný prijímateľ v stanovenej lehote neodvedie NFP alebo jeho časť určený v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, NKB/sprostredkovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly ako podnet na začatie správneho konania.  
	Konečný prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť na účty uvedené v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, resp. právoplatnom rozhodnutí v správnom konaní, s použitím identifikátorov platieb. 

Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami  FM EHP/NFM a prostriedkami na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté, t.j. sú príjmom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sú vrátené na príslušné účty SFK.
V prípade, ak povinnosť vrátenia finančných prostriedkov je určená v prospech mimorozpočtového účtu MF SR pre nezrovnalosti, NKB zasiela kópiu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov PO.


4b Vrátenie verejných prostriedkov od príjemcu pomoci

Článok č. 
Vrátenie verejných prostriedkov od príjemcu pomoci 

	Príjemca pomoci je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť, ktorý NKB/sprostredkovateľ poskytol príjemcovi pomoci  a to v nasledovných prípadoch:
	príjemca pomoci nevyčerpal poskytnutý NFP alebo jeho časť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP;

príjemcovi pomoci bol poskytnutý NFP alebo jeho časť z titulu mylnej platby;
príjemca pomoci porušil povinnosti stanovené v tejto Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;
	ak to určí NKB, príjemca pomoci vráti poskytnuté prostriedky FM EHP a NFM, ak príjemca pomoci porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo ES alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve (najmä vznik nezrovnalosti) a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa písm. c) tohto odseku; vzhľadom nak skutočnosť, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany príjemcu pomoci sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak príjemca pomoci takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 2 až 5, bude sa na toto porušenie podmienok tejto Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
	príjemca pomoci počas realizácie individuálneho projektu vykázal príjem vytvorený z individuálneho projektu a s tým súvisí povinnosť vrátenia tohto príjmu v zmysle Podrobných ustanovení o oprávnenosti výdavkov, alikvotný podiel prostriedkov preplatenia FM EHP/NFM zo štátneho rozpočtu je príjmom osobitného účtu MF SR a tieto prostriedky je možné využiť na ďalšie financovanie individuálnych projektov alebo blokových grantov,
iných, ak na základe tejto Zmluvy vyplýva povinnosť príjemcovi pomoci vrátiť verejné prostriedky.
	V jednotlivých prípadoch vrátenia NFP alebo jeho časti uvedených v odseku 1, okrem písm. e), NKB zašle príjemcovi pomoci žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na aktuálne predpísanom formulári, ktorý je stanovený usmernením platobného orgánu, aby odviedol NFP alebo jeho časť v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. V žiadosti NKB/sprostredkovateľ oznámi príjemcovi pomoci, akú časť poskytnutého finančného príspevku je povinný odviesť v členení podľa zdrojov v zmysle článku (doplní NKB/sprostredkovateľ po očíslovaní článkov tejto zmluvy) tejto Zmluvy a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je príjemca pomoci povinný odviesť uvedené prostriedky. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku je príjemca pomoci povinný vrátiť príjem na účet a spôsobom určeným NKB/sprostredkovateľom do 20. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený. V prípade, že príjemca pomoci príjem riadne a včas nevráti, NKB/sprostredkovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až ) d) a f tohto článku.  
	Príjemca pomoci je povinný v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia platby oznámiť NKB/sprostredkovateľovi vrátenie verejných prostriedkov na predpísanom formulári, stanovenom usmernením platobného orgánu. Prílohou oznámenia o vrátení finančných prostriedkov je výpis z bankového účtu dokumentujúci realizáciu uskutočnenej platby.
Ak príjemca pomoci v stanovenej lehote neodvedie NFP alebo jeho časť určený v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, NKB/sprostredkovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly ako podnet na začatie správneho konania.  
	Príjemca pomoci je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť na účty uvedené v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, resp. právoplatnom rozhodnutí v správnom konaní, s použitím identifikátorov platieb. 
Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami  FM EHP/NFM právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté, t.j. sú príjmom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sú vrátené na príslušné účty SFK.
V prípade, ak povinnosť vrátenia finančných prostriedkov je určená v prospech mimorozpočtového účtu MF SR pre nezrovnalosti, NKB zasiela kópiu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov PO.







