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1. Všeobecné informácie 
 

Pred začatím práce s generátorom je potrebné sa oboznámiť s celým obsahom tejto inštrukcie. 

Táto príručka predstavuje opis a odporúčania týkajúce sa prípravy projektu, vypĺňania a predkladania žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku pre projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (ďalej Program). V programovom období 2014-2020 budú 

žiadosti v rámci Programu predkladané v elektronickej podobe (on-line) pomocou generátora žiadostí (ďalej len generátor), ako taktiež aj 

v papierovej podobe. Generátor, dostupný na adrese: www.eplsk.eu, je systém vytvorený v súlade s požiadavkami Programu, ktorý žiadateľom 

umožňuje správne vyplnenie žiadostí, ich upravovanie a prípravu. 

Pred vyplnením žiadosti je potrebné oboznámiť sa so všetkými nasledovnými aktuálnymi verziami dokumentov podstatnými z pohľadu 

Programu: 

1. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, 

2. Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami, 

3. Vyhlásenie výzvy. 

Všetky dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke www.plsk.eu. 

Pred vyplnením informácií v generátore sa odporúča vytvorenie pracovnej verzie projektu a zadefinovanie  najdôležitejších prvkov projektu 

(napr. ciele, ukazovatele, úlohy, rozpočet). Konečná podoba závisí od kvality práce vykonanej v prípravnej etape. Odporúčania a odpovede 

týkajúce sa vypracovania návrhu projektu sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.2 Odporúčania týkajúce sa vypracovania projektu. 

Vyplnenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pomocou generátora je záverečnou etapu prípravy projektu. 

http://www.eplsk.eu/
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Obrázok 1 Logika prípravy projektu 
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V súlade s inštrukciami uvedenými v Príručke pre prijímateľa, kapitola 5.1.2 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a jej predloženie,  

je žiadosť predkladaná v elektronickej a papierovej verzii: 

 Elektronická verzia – žiadosť je vyplňovaná a odosielaná on-line pomocou generátora. Po odoslaní žiadosti na registráciu už nebude 

možné žiadosť meniť. Po ukončení formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti projektu a po obdržaní výzvy od Spoločného 

technického sekretariátu (STS) na odstránenie chýb v žiadosti bude možná úprava žiadosti len v rozsahu uvedenom v tejto výzve. 

Viac informácií je možné nájsť v Príručke pre prijímateľa, kapitola 5.2.4 Hodnotenie projektov;  

 Papierová verzia – žiadosť odoslanú pomocou generátora na registráciu je potrebné vytlačiť, podpísať, uviesť dátum a pečiatku 

vedúceho partnera a doručiť na STS. Papierová verzia žiadosti musí byť na každej strane parafovaná a na uvedených miestach musí 

byť podpísaná osobou oprávnenou na zastupovanie vedúceho partnera v právnych úkonoch. Verzia odoslaná na registráciu obsahuje 

kontrolný kód. Kód slúži na kontrolu, či papierová verzia predložená na STS obsahuje tie isté údaje ako elektronická verzia 

zaregistrovaná v generátore.  

Žiadosť musí byť na STS predložená v lehote uvedenej vo vyhlásení výzvy. Predložením žiadosti sa rozumie registrácia papierovej verzie na STS  

pod podmienkou, že daná verzia bola prostredníctvom generátora odoslaná na registráciu. Prekročenie lehoty na registráciu žiadosti na STS 

diskvalifikuje žiadosť v danej výzve. Omeškania spôsobené vinou kuriéra, pošty alebo iných nepredvídaných udalostí nebudú akceptované ako 

dôvod na predloženie žiadosti po stanovenom termíne. 

2. Generátor žiadostí  

Pokiaľ bol už návrh projektu pripravený, je potrebné do generátora zadať informácie. Žiadateľ je povinný riadne vyplniť  žiadosť, čo znamená 

uviesť presné a úplné informácie minimálne do všetkých povinných polí. 

Žiadosť  musí  byť vyplnená  logickým a jednoznačným spôsobom a v jednotlivých častiach uvedené údaje musia byť konzistentné a jednotné. 

Generátor bude prispôsobovať formulár vlastnostiam daného projektu, napr. počtu partnerov projektu, počtu investícií, názvu prioritnej osi, 

ktorej sa týka. Je navrhnutý tak, aby každý projekt bolo možné opísať vyčerpávajúcim spôsobom. 

Informácie musia byť do generátora uvádzané v obidvoch jazykových verziách Programu, v poľskom a slovenskom. Pre uvedenie informácií  

v jednotlivých jazykoch sú určené textové polia. Odporúča sa, aby preložený text bol skontrolovaný pred odoslaním žiadosti. 
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Odporúča sa nečakať s predložením žiadosti na STS do posledného dňa výzvy vzhľadom k tomu, že sa môžu vyskytnúť preťaženia informačného 

systému ako aj z hľadiska stránkových hodín STS (8:15-16:15). 

a.  Technické požiadavky  

Používanie generátora si vyžaduje operačný systém spĺňajúci minimálne tieto technické požiadavky: 

 prístup k internetu s odporúčanou prenosnou rýchlosťou 1 MB/s; 

 webový prehliadač Explorer 10, Firefox 30, Chrome 36, Opera 11, Safari 5.0 alebo novšie verzie konfigurované tak, aby bolo 

možné používať  Javascript, Cookies, SSL; 

 generátor je optimalizovaný pre webové prehliadače s rozlíšením obrazovky 1280x800 a vyšším. 

 

Odporúča sa, aby v počítači bol nainštalovaný antivírusový program a firewall. 

 

b.  Registrácia, prihlasovanie sa do systému, získanie hesla 

Podmienkou používania generátora je založiť si účet v systéme. Pre vytvorenie nového účtu je potrebné navštíviť webovú stránku generátora  

a kliknúť na možnosť "Nový používateľ". Po vyplnení všetkých požadovaných polí (vlastného mena, priezviska, e-mailovej adresy a potvrdenia  

o oboznámení sa s Prevádzkovým poriadkom používania Systému ePLSK) systém automaticky odošle elektronickú správu na uvedenú e-mailovú 

adresu s potvrdením začatia registrácie. V správe je taktiež uvedený odkaz, prostredníctvom ktorého používateľ aktivuje svoj účet a pri prvom 

prihlásení sa do systému uvedie prístupové heslo. 

Po aktivácii sa používateľ prihlasuje na hlavnej webovej stránke www.eplsk.eu  pomocou e-mailovej adresy, ktorá predstavuje login, a hesla. 

Dostupná je poľská a slovenská jazyková verzia generátora, ktorú je možné si vybrať kliknutím na príslušnú vlajku krajiny. 

V prípade zabudnutia hesla je potrebné kliknúť na prihlasovacej stránke na možnosť „Nové heslo”. Následne sa objaví formulár, kde je potrebné 

vpísať e-mailovú adresu uvedenú pri prihlasovaní. Na túto adresu bude odoslaný odkaz pre nastavenie nového hesla.  

Systém neumožňuje prácu viac ako jedného partnera na jednom účte používateľa. Každý partner je povinný si vytvoriť svoj vlastný účet.    

c.  Štruktúra generátora 

Formulár žiadosti obsahuje stále prvky: hlavička, hlavné menu, nástrojový panel, bočné menu, hlavné zobrazenie. 
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Obrázok 2 Štruktúra generátora žiadostí 

 Hlavička – nachádzajú sa tu základné informácie o systéme a o používateľovi, t.j. aktuálny čas, čas do konca práce, história prihlasovania 

a možnosť zmeny jazyka rozhrania; 

 Hlavné menu – umožňuje pohybovanie sa po celom systéme prostredníctvom nasledovných možností:   

o Výzvy na predkladanie žiadostí - v menu výziev sa nachádzajú informácie o realizovaných výzvach. V zozname aktuálnych výziev 

je možné kliknutím na tlačidlo „detaily“ prejsť do vybranej výzvy a následne vytvoriť novú žiadosť. Od tohto momentu sa 

používateľ dostane k pracovnej verzii žiadosti cez hlavné menu „Žiadosti“/„Pracovné“. V hlavnom menu Výzvy na predkladanie 

žiadostí sú aj informácie o ukončených a pozastavených výzvach. 

Hlavička 

Hlavné menu 

Nástrojový panel 

Bočné menu 

Hlavné zobrazenie 
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o Žiadosti - v tejto časti sa nachádzajú základné informácie o vytvorených žiadostiach. Okrem iného sa tu nachádzajú pracovné 

verzie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Kliknutím na tlačidlo „detaily“ vo vytvorenej žiadosti je možné začať vypĺňať 

a upravovať formulár danej žiadosti. Pracovné verzie žiadostí je možné zo systému odstrániť. Upozornenie: Tento krok je 

nevratný! Používateľ tu taktiež nájde zoznam pozvaní k spolupráci, ktoré zaslal vedúci partner registrovaným projektovým 

partnerom za účelom spoločného vypĺňania žiadosti. Podrobnosti o kritériách spolupráce sa nachádzajú v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 3.1 Cezhraničný charakter a pravidlo vedúceho partnera. 

o Môj účet - v tejto časti je možné zmeniť údaje používateľa, na ktorého je daný účet zaregistrovaný, vpísať jednotlivé údaje 

týkajúce sa zaregistrovanej osoby, ako aj zmeniť heslo používané na  prihlásenie sa do systému. 

 Nástrojový panel – v tejto časti sú nachádzajú informácie o oprávnení prihláseného partnera a tlačidla umožňujúce uloženie aktuálnej 

verzie žiadosti (pri prechádzaní medzi jednotlivými záložkami sa vpisované údaje automaticky ukladajú, je však možné zmeny v žiadosti 

ukladať  podľa potreby používateľa) a vytvorenie žiadosti v PDF formáte. Na paneli sú uvedené informácie kto a kedy zaviedol poslednú 

zmenu. V tejto časti sa nachádza tlačidlo „Odoslať žiadosť na registráciu“. Systém neumožní odoslanie žiadosti pokiaľ všetky povinné 

polia neboli vyplnené alebo obsahovali chyby. V prípade potreby overenia si správnosti postupného vyplnenia žiadosti sa odporúča časté 

kontrola pomocou tlačidla „Overiť žiadosť“. Pokiaľ systém po kliknutí na toto tlačidlo, nájde prázdne alebo chybne vyplnené polia, tak ich 

označí červenou farbou a v novootvorenom okne sa predstaví zoznam chýb potrebných v žiadosti opraviť. Žiadosť, ktorá riadne prešla 

overením, môže byť zaslaná na registráciu. Pred odoslaním žiadosti si systém ešte raz potvrdí, či žiadateľ chce naozaj odoslať žiadosť na 

registráciu, pretože po odkliknutí už nebude možné túto žiadosť upravovať. 

 Bočné menu - nachádzajú sa tu záložky potrebné pre orientáciu sa v celej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. S ich pomocou 

žiadateľ vpisuje informácie týkajúce sa jeho projektu. V niektorých záložkách je možné vytvoriť karty, napr. v záložkách „Partneri“, 

„Vecné úlohy“, „Investície v projekte“. Pomocou týchto kariet je možné rozčleniť opisy, úlohy, povinnosti, rozpočty partnerov. 

V niektorých záložkách sú karty vytvárané automaticky podľa informácií uvedených v iných záložkách (napr. v záložke „Zdroje 

financovania“); 

 Hlavné zobrazenie – v centrálnej časti generátora sa nachádza zobrazenie obsahu vybranej záložky.   

d. Dĺžka a formát zadávaných údajov 

Všetky textové polia majú limitovaný počet alebo formát znakov (napr. možnosť vpisovania iba číslic). To znamená, že v textových 

poliach treba uvádzať stručné a vyčerpávajúce informácie.   
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V opisoch jednotlivých častí projektu sa neodporúča používanie veľkého počtu skratiek, predovšetkým vlastných skratiek vytvorených na 

účely opisu projektu a všeobecne nezaužívaných (napr. dl. km, rekon. mostu, stav. nov. chod.). 

3. Opis záložiek  

a. Základné informácie  

V záložke „Základné informácie“ sa nachádzajú hlavné informácie o projekte.  

Žiadateľ vypĺňa len polia týkajúce sa názvu a druhu projektu, a to v oboch jazykoch. Ostatné polia budú vyplnené automaticky po zadaní údajov 

v ďalších záložkách. 

b. Partneri 

V záložke „Partneri“ je priestor na opísanie partnerov realizujúcich projekt. Na tomto mieste je potrebné uviesť základné informácie o každom 

partnerovi, jeho charakteristiku, jeho disponibilný potenciál, ktorý môže využiť na efektívnu realizáciu plánovaného projektu.  

Pre partnerov projektu je potrebné vytvoriť príslušný počet kariet kliknutím na tlačidlo „+“. V karte každého partnera v poli „osoba/osoby 

oprávnené zastupovať žiadateľa/partnera“ je potrebné uviesť informácie týkajúce sa osoby resp. osôb reprezentujúcich daného partnera. 

Minimálne je potrebné uviesť: meno, priezvisko a pracovnú pozíciu, ktorú v danej organizácii zastáva. Tu je potrebné pamätať o záväznosti 

pravidla kontaktu výlučne s vedúcim partnerom.  Partner projektu, ktorý má otázky ohľadne realizácie projektu sa musí obrátiť vždy na vedúceho 

partnera. Týmto spôsobom bude vedúci partner môcť efektívne riadiť komunikáciu medzi partnermi a inštitúciami implementujúcimi Program. 

V záložke „Partneri“ je aj pole, v ktorom sa definuje oprávnenosť dane z pridanej hodnoty.  DPH môže byť uznaná za oprávnený výdavok v súlade 

s predpismi daného štátu. Je potrebné vybrať správnu odpoveď a uviesť konkrétny predpis/zákon danej krajiny, na základe ktorého 

existuje/neexistuje potenciálna možnosť vrátenia DPH v projekte. Pripúšťa sa situácia, v ktorej bude DPH oprávnená iba pre časť projektu alebo 

pre vybraných partnerov projektu. V takej situácii musí byť zaistený prehľadný systém účtovania projektu tak, aby nebolo pochýb, v akej časti  

a v akom rozsahu môže byť DPH uznaná za oprávnenú. Podrobné informácie ohľadne oprávnenosti DPH sa nachádzajú v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 4.3.3 Daň z pridanej hodnoty a iné dane a poplatky. 

V závislosti od situácie, existuje možnosť, že projekt bude realizovať subjekt v zriadovateľskej pôsobnosti žiadateľa. V takomto prípade je 

potrebné v žiadosti uviesť údaje o tomto subjekte. 



11 
 

Vedúci partner, ako osoba zodpovedná za celkovú formu projektu a obsah žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, pozýva používateľa 

reprezentujúceho daného partnera k spolupráci pri tvorení žiadosti v generátore. K začatiu spolupráce v rámci generátora je potrebné v karte 

daného partnera kliknúť na tlačidlo „Pozvať používateľa k spolupráci“. Po vpísaní emailovej adresy daného používateľa mu systém automaticky 

zašle pozvanie s prosbou o akceptáciu. Podmienkou je, aby bol daný používateľ v systéme vopred registrovaný. Používateľ bude môcť po 

akceptácii pozvania upravovať vybrané časti žiadosti, na ktorých realizácii sa bude daný partner priamo podieľať: môže zadávať a meniť údaje 

partnera, môže modifikovať úlohy, za ktorých realizáciu je v projekte partner zodpovedný (vytvorenie úloh v projekte a určenie zodpovednosti za 

ich realizáciu je výlučným právom vedúceho partnera). 

c. Kritériá spolupráce 

Spoločná realizácia a spoločná príprava projektu sú záväznými kritériami spolupráce. Dodatočne musí byť splnené ešte minimálne jedno z ďalších 

dvoch kritérií: spoločný personál a spoločné financovanie. Podrobné informácie o cezhraničnej spolupráci sa nachádzajú v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 3.1 Cezhraničný charakter a pravidlo vedúceho partnera. 

d. Opis projektu 

Záložka „Opis projektu“ pozostáva zo 4 hlavných častí:  

1. Odôvodnenie potreby realizácie projektu - je potrebné zdôrazniť význam realizácie projektu v cezhraničnom partnerstve pri riešení 
identifikovaných problémov a inovatívnosť daného riešenia. 

2. Ciele projektu –treba stanoviť hlavný cieľ a špecifické ciele projektu. Hlavný cieľ projektu musí prispievať k dosiahnutiu cieľa Programu, 
a špecifické ciele projektu musia byť úzko prepojené s jeho hlavným cieľom.  

3.  Stručný opis projektu - v tejto časti treba umiestniť krátky opis projektu, plánované úlohy a očakávané výsledky. 

4. Cieľové skupiny projektu – je potrebné uviesť, kto bude užívateľom výstupov projektu a pre aké skupiny sa očakáva prínos realizácie 
projektu 

e. Cezhraničný dopad 

V záložke „Cezhraničný dopad“ sa nachádza priestor pre podrobný opis výhod, ktoré prinesie realizácia projektu na územie realizácie po oboch 

stranách hranice. Všetky projekty realizované v rámci Programu musia preukázať cezhraničný charakter. 
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Je dôležité, aby spoločne realizované úlohy projektu generovali pridanú hodnotu, ktorá by nemohla byť dosiahnutá, keby partneri realizovali 

rovnaké úlohy samostatne. Pridaná hodnota by sa mala odzrkadliť v dosahovaných ukazovateľoch výstupu projektu.  

Je potrebné opísať, ako realizácia projektu prispeje k lepšej integrácii území prihraničných regiónov a ich obyvateľov. Ak je to možné, je potrebné 

stanoviť si objektívne a kvantifikovateľné očakávané výsledky, ktoré budú počas realizácie projektu i po jeho ukončení monitorované. 

Podrobné informácie sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.1 Cezhraničný charakter a pravidlo vedúceho partnera. 

f. Vlastné ukazovatele 

Záložka „Vlastné ukazovatele” umožňuje pridanie vlastných ukazovateľov, ktoré nie sú preddefinované v Programe.  

Tento typ ukazovateľov môže zadať do projektu len vedúci partner. Ostatní partneri nemajú možnosť v tejto záložke pridávať alebo meniť 

vytvorené ukazovatele, môžu ich ale priradiť k jednotlivým úlohám, ktoré budú realizovať a zároveň im musia priradiť základnú a cieľovú 

hodnotu. 

Stanovenie vlastných ukazovateľov projektu nie je povinné, ale môže byť nápomocné pri realizácii veľmi komplikovaných projektov. Počet 

plánovaných vlastných ukazovateľov projektu je neobmedzený. V prípade, že sa prijímateľ rozhodne naplánovať vlastné ukazovatele projektu, 

môžu byť zároveň chápané ako míľniky realizácie jednotlivých úloh smerujúcich k dosiahnutiu programových ukazovateľov. To znamená,  

že s nimi musia byť vecne previazané. Je potrebné sa vyhnúť plánovaniu ukazovateľov typu: „počet partnerov“, „počet predložených 

monitorovacích správ“, „počet realizovaných verejných obstarávaní“. Odporúča sa definovať merateľné vlastné ukazovatele, ktoré je možné 

prezentovať všeobecne známymi veličinami napr. kilometer, kus, komplet, osoba. 

Po priradení daných ukazovateľov k jednotlivým úlohám, stanovení ich základných a cieľových hodnôt a opísaní metodiky merania ukazovateľa 

a zdroja overenia, sa tieto ukazovatele objavia tiež v záložke „Zhrnutie ukazovateľov“, kde sa nachádzajú všetky ukazovatele výstupu plánované 

v projekte. 

Podrobné informácie týkajúce sa ukazovateľov výstupu a príklady ich správneho priradenia k plánovaným úlohám sa nachádzajú v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 3.4.1 Ukazovatele výstupu. 
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g. Príprava projektu 

Plánovaný rozpočet projektu musí byť zostavený na základe úloh. Znamená to, že žiadateľ musí rozdeliť realizáciu na jednotlivé úlohy a v rámci 

nich potom určuje výdavky rozdelené do jednotlivých kategórii výdavkov. V projekte môže byť naplánovaných maximálne 5 vecných úloh priamo 

prepojených s realizáciou cieľov projektu a takzvané dodatočné úlohy: príprava projektu, propagácia projektu a riadenie projektu. Podrobné 

informácie týkajúce sa rozpočtu podľa úloh sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.5 Rozpočet podľa úloh projektu. 

V záložke „Príprava projektu“ musí žiadateľ uviesť informácie o príprave projektu pred predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

uvedenom vo výzve. Podrobné informácie týkajúce sa prípravných výdavkov sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 4.3.1 Rozpočet 

podľa úloh projektu. 

V časti záložky týkajúcej sa všeobecných informácií o úlohe, treba uviesť nasledovné informácie:  

 Realizácia od/do – žiadateľ musí uviesť dátum začiatku a ukončenia prípravnej úlohy. Na základe týchto údajov generátor automaticky 

vytvorí prvú časť harmonogramu v záložke „Harmonogram“. Pravidlá určenia období realizácie projektov sú uvedené v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 3.3 Obdobie realizácie projektu. 

 Nepeňažný vklad do úlohy – potrebné vybrať „Áno“ v prípade, že v danej úlohe bude využitý. Po vybratí možnosti „Áno“, budú môcť byť 

vo výdavkoch jednotlivých partnerov označené výdavky, ktoré budú v projekte predstavovať nepeňažný vklad. 

 Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy - vedúci partner má oprávnenie priradiť realizáciu úlohy jednotlivým partnerom, nielen 

realizáciu vecných úloh, ale aj prípravu projektu, propagáciu a riadenie. V tejto záložke je potrebné označiť len partnerov zapojených do 

realizácie danej úlohy, na základe čoho budú pre jednotlivých partnerov vytvorené karty, kde sa budú nachádzať informácie 

o plánovaných výdavkoch. 

Nasledujúca časť musí obsahovať podrobné informácie týkajúce sa roly každého partnera v danej úlohe. Pre každého z označených partnerov 

vytvára generátor kartu označenú symbolom partnera (VP, P1, P2 atď). Kliknutím na symboly partnerov je možné prechádzať medzi kartami 

partnerov. Výdavky pre daného partnera je možné pridať kliknutím na tlačidlo „+Pridať“. Výdavky je možné taktiež odstrániť kliknutím na fialové 

tlačidlo so znakom „-„. V karte každého partnera sa na konci nachádza súhrn výdavkov pre danú úlohu a partnera.  
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Vysvetlenie vybraných polí: 

 Opis úloh partnera – žiadateľ musí opísať akú rolu má daný partner pri realizácii danej úlohy 

 Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia – žiadateľ vypĺňa toto pole len v prípade, že realizovaná úloha mimo oprávneného 

územia. Podrobné informácie týkajúce sa oprávnenosti výdavkov vynaložených mimo oprávneného územia sa nachádzajú v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 4.1.3 Územná oprávnenosť. 

 Kategórie výdavkov – kliknutím na ikonu ceruzky je potrebné vybrať jednu z ponúkaných kategórií výdavkov. Opis jednotlivých kategórií 

výdavkov a pravidlá oprávnenosti sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 4 Oprávnené výdavky v rámci Programu; 

Pozor: Výdavky plánované v rámci kategórie Personálne výdavky budú môcť byť vykazované len v rámci záložky „Personálne 

a administratívne výdavky“; 

 Nepeňažný vklad – toto pole je dostupné len v prípade, ak bola vyššie pri poli „nepeňažný vklad do úlohy“ vybraná možnosť „Áno“. Toto 

pole je potrebné označiť v prípade, že celý výdavok predstavuje nepeňažný vklad. V prípade, že len časť výdavku predstavuje nepeňažný 

vklad, je potrebné tento výdavok rozdeliť a označiť len to pole, kde celý výdavok bude predstavovať nepeňažný vklad. Výdavok označený 

ako nepeňažný vklad bude automaticky pripočítaný k celkovej hodnote nepeňažného vkladu v záložke „Základné informácie“. Podrobné 

informácie týkajúce sa nepeňažného vkladu sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 4.3.2 Nepeňažný vklad; 

 Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc –  žiadateľ zaznačí toto pole len v prípade, že na daný výdavok sa vzťahuje štátna pomoc. 

Následne sa otvorí ďalšia možnosť, kde je potrebné kliknutím na ikonu ceruzky a vybrať druh štátnej pomoci. Podrobné informácie 

týkajúce štátnej pomoci sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 4.5 Štátna pomoc; 

 Medzera vo financovaní – žiadateľ zaznačí toto pole v prípade, že výsledok ekonomickej a finančnej analýzy preukáže medzeru  

vo financovaní projektu. Zároveň v poli „Úroveň finančného príspevku“ musí žiadateľ zadať maximálnu úroveň finančného príspevku (%), 

ktorá bola vypočítaná v ekonomickej a finančnej analýze. Podrobné informácie týkajúce sa prípravy ekonomickej a finančnej analýzy 

a výskytu medzery vo financovaní sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, príloha č. 4. Pokyny týkajúce sa ekonomickej a finančnej 

analýzy projektu. 

 Úroveň finančného príspevku /Jednotka/Počet jednotiek/Jednotková hodnota/Hodnota - oprávnené výdavky – žiadateľ musí vyplniť 

všetky tieto polia, nakoľko v generátore sa na základe týchto údajov automaticky vypočítava hodnota celkových výdavkov. V prípade 

nevyplnenia niektorého z uvedených polí budú nesprávne vypočítané výdavky projektu. 

 Hodnota - oprávnené výdavky – je potrebné vpísať hodnotu oprávnených výdavkov v rámci realizovaného projektu. Táto hodnota môže 

byť nižšia ako celková hodnota výdavkov. Rozdiel započíta generátor automaticky do neoprávnených výdavkov, ktoré sa zobrazia 

v súhrne pre každú úlohu na konci karty každého z partnerov a taktiež v záložke „Rozpočet projektu“; 
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 Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20% – žiadateľ zaznačí toto pole, ak bude výdavok vynaložený mimo oprávneného územia. 

Podrobné informácie týkajúce sa oprávnenosti výdavkov vynakladaných mimo oprávneného územia sa nachádzajú v Príručke pre 

prijímateľa, kapitola 4.1.3 Územná oprávnenosť; 

 Výdavky celkovo neoprávnené - v prípade, že v rámci úlohy sa v projekte vyskytujú výdavky celkovo neoprávnené, žiadateľ ich musí 

uviesť v tejto časti spolu s ich hodnotou, opisom a zdôvodnením. 

 

Na konci záložky sa nachádza zhrnutie prezentujúce celkovú hodnotu výdavkov všetkých partnerov realizujúcich danú úlohu. Žiadateľ môže 

porovnaním predstavených údajov s plánovanými overiť správnosť zadaných údajov. 

h. Vecné úlohy  

Žiadateľ v záložke „Vecné úlohy“ musí umiestniť informácie týkajúce sa realizácie vecných úloh v projekte. V rámci projektu môže vytvoriť 

maximálne 5 kariet vecných úloh (označených  od Ú1 po Ú5). Karty úloh majú takú istú štruktúru ako záložka „Príprava projektu“. 

Okrem polí opísaných v prípravnej úlohe sa v časti vecné úlohy nachádza ešte jedno pole:  

 Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou – žiadateľ musí vybrať minimálne jeden špecifický cieľ projektu, ktorý bude 

danou úlohou realizovaný. Generátor automaticky ponúka na výber ciele, ktoré žiadateľ vybral v záložke „Opis projektu“  

Vysvetlenie vybraných polí: 

 Ukazovateľ výstupu Programu – žiadateľ musí vybrať minimálne jeden ukazovateľ výstupu Programu pre každú úlohu. Rôzne úlohy môžu 

mať pridelený ten istý ukazovateľ. Nie všetci partneri musia realizovať vybrané ukazovatele v rámci danej úlohy – môžu participovať na 

realizácii úlohy bez prideleného akéhokoľvek ukazovateľa projektu. Ukazovateľ je možné pridať kliknutím na tlačidlo„Pridať ukazovateľ“ 

a vybrať zo zoznamu ponúkaných ukazovateľov. Po vybraní ukazovateľa sa automaticky vyplní pole „jednotka“. Následne musí žiadateľ 

vyplniť základnú a cieľovú hodnotu ukazovateľa (cieľová hodnota musí byť vyššia ako základná) a opísať metodiku preukazovania 

dosiahnutia daného ukazovateľa a zdroj jeho overenia (potrebné určiť dokument, na základe ktorého bude možné overiť dosiahnuté 

hodnoty ukazovateľov). Podrobné informácie týkajúce sa ukazovateľov sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.4.1 

Ukazovatele výstupu, 

 Vlastné ukazovatele výstupu – vedúci partner ako zástupca všetkých partnerov projektu môže vytvoriť vlastné ukazovatele výstupu 

v záložke „Vlastné ukazovatele”. Ďalej už každý partner musí postupovať analogicky ako v prípade ukazovateľov výstupu Programu. 
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V zhrnutí tejto záložky sa nachádza ešte pole „Miesto/územie realizácie úlohy“, v ktorom je potrebné uviesť miesto alebo opísať oblasť realizácie 

danej úlohy. Žiadateľ musí mať na zreteli, že úloha musí predstavovať celok realizovaný všetkými zaangažovanými partnermi. To znamená,  

že je potrebné uviesť všetky lokality realizovanej úlohy. 

i. Propagácia projektu 

V tejto záložke uvedie žiadateľ informácie ohľadne plánovanej propagácie a výdavkov s ňou spojených. Podrobné informácie týkajúce sa 

povinností súvisiacich s informáciou a propagáciou projektu sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.6 Informácia a propagácia 

projektu. Záložka má rovnakú štruktúru ako záložka „Vecné úlohy“. 

j. Riadenie projektu 

V záložke „Riadenie projektu“ musí žiadateľ uviesť informácie o plánovanom spôsobe riadenia projektu a na tento účel plánovaných výdavkoch. 

Sú na to však vyhradené kategórie výdavkov Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby, Výdavky na služovné cesty  

a ubytovanie, Výdavky na vybavenie. Pre výdavky v kategóriách Personálne výdavky a Kancelárske a administratívne výdavky je určená záložka 

„Personálne a administratívne výdavky“. Záložka má rovnakú štruktúru ako záložka „Vecné úlohy“. 

k. Personálne a administratívne výdavky 

V záložke „Personálne a administratívne výdavky“ žiadateľ uvedie výlučne hodnotu plánovaných výdavkov v kategórii Personálne výdavky. Na 

základe tohto údaju generátor automaticky vypočíta hodnotu výdavkov pre kategóriu Kancelárske a administratívne výdavky. Pre výdavky 

spojené s riadením projektu vykazované v kategóriách Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby, Výdavky na služovné cesty 

a ubytovanie a Výdavky na vybavenie je určená záložka „Personálne a administratívne výdavky“. 

Záložka pozostáva z kariet jednotlivých partnerov označených v hornej časti (VP, P1, P2 atď.). Kliknutím na symboly partnerov je možné 

prechádzať medzi kartami partnerov. Každá z kariet obsahuje dve časti: personálne výdavky a hodnota administratívnych výdavkov. 

i. Personálne výdavky 

Za účelom správneho vyplnenia údajov v tejto záložke je žiadateľ povinný si vopred pripraviť kalkuláciu personálnych výdavkov. Táto kalkulácia 

spolu s opisom použitej metodiky predstavuje prílohu k žiadosti. 
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Pre každého z partnerov generátor vypočíta (na základe zadaných údajov v iných záložkách) „Celkový súčet výdavkov“, ktorý predstavuje základ 

pre určenie spôsobu vyúčtovania personálnych a administratívnych výdavkov. Žiadateľ musí do poľa „Plánované priame personálne výdavky“ 

uviesť hodnotu plánovaných výdavkov v súlade s priloženou metodikou. Generátor automaticky vypočíta, aký percentuálny podiel tvoria 

personálne výdavky z priamych výdavkov okrem personálnych. Podľa výsledku môžu byť personálne výdavky vyúčtované: 

1) zjednodušenými metódami – podľa paušálnej sadzby, ak je vypočítané percento nižšie alebo rovné 20% priamych výdavkov okrem 

personálnych 

Pre potvrdenie tohto výberu bude generované pole „Budú výdavky vyúčtované paušálne?“, ktoré musí žiadateľ označiť. 

Následne musí žiadateľ rozdeliť hodnotu z poľa „Plánované priame personálne výdavky“ na jednotlivé úlohy. Za týmto účelom je 

potrebné vpísať do tabuľky „Personálne výdavky“ hodnoty plánovaných personálnych výdavkov pre jednotlivé úlohy v súlade 

s metodikou a kalkuláciou personálnych výdavkov priloženou k žiadosti. 

Upozornenie: Hodnoty výdavkov môžu byť pridelené len k úlohám, v ktorých boli plánované výdavky v iných záložkách. Aby mohli byť  

k úlohe priradené len personálne výdavky, je potrebné vytvoriť kartu úlohy a rozpočtu pre daného partnera a následne odstrániť položku 

výdavku použitím ikony „-„. 

2) Na základe skutočne vynaložených výdavkov , ak vypočítané percento je vyššie ako 20% priamych výdavkov okrem personálnych 

Žiadateľ musí vyplniť „Personálne výdavky“ výberom úlohy, pre ktorú plánuje deklarovať personálne výdavky, a kliknutím na tlačidlo 

„+Pridať“. Vytvorí sa položka pre kategóriu „Personálne výdavky“ v štandardnom formáte ako pre vecné úlohy, a žiadateľ to aj analogicky 

vyplní. Pre pridanie ďalších výdavkov sa tento postup opakuje. 

Upozornenie: Hodnoty výdavkov môžu byť pridelené len k úlohám, v ktorých boli plánované výdavky v iných záložkách. Aby mohli byť 

úlohe priradené len personálne výdavky, je potrebné vytvoriť kartu úlohy a rozpočtu pre daného partnera a následne odstrániť položku 

výdavku použitím tlačidla „-„.  

V prvom prípade je určený spôsob vyúčtovania výdavkov povinný. V druhom prípade má žiadateľ právo vybrať si zjednošenú metódu 

vyúčtovania pričom však limit 20% nemôže byť prekročený. V prípade záujmu musí označiť políčko „Chcete vyúčtovať personálne výdavky 

zjednodušenými metódami do úrovne 20% priamych výdavkov okrem personálnych?“. 

ii. Hodnota administratívnych výdavkov 

Na základe hodnoty kategórie „Personálne výdavky“ generátor vypočíta hodnotu administratívnych výdavkov. Žiadateľ musí rozdeliť vypočítanú 

hodnotu na jednotlivé úlohy proporcionálne k personálnym výdavkom. 
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l. Zdroje financovania 

V záložke „Zdroje financovania“ musí žiadateľ uviesť zdroje, z ktorých plánuje financovať projekt. 

Záložka pozostáva z kariet jednotlivých partnerov (VP, P1, P2 atď.). Kliknutím na symboly partnerov je možné prechádzať medzi kartami 

partnerov. 

Na základe údajov vyplnených v iných záložkách generátor vypočíta nasledovné hodnoty, osobitne pre každého partnera: „Celkové výdavky“, 

„Oprávnené výdavky“ a „EFRR“. Žiadateľ je povinný vyplniť zostávajúce polia tak, aby súčet hodnôt pre jednotlivé zdroje financovania sa rovnal 

hodnote „Celkové výdavky“ a „Oprávnené výdavky“. 

m. Zhrnutie ukazovateľov 

V záložke „Zhrnutie ukazovateľov“ sa nachádzajú informácie o všetkých ukazovateľoch výstupu, ktoré boli naplánované v projekte. V závislosti 

od toho, či boli definované vlastné ukazovatele, sa v záložke bude nachádzať jedna alebo dve automaticky vytvorené tabuľky: jedna 

s ukazovateľmi výstupu Programu, druhá s vlastnými ukazovateľmi výstupu opísanými v záložke „Vlastné ukazovatele“, ako aj v jednotlivých 

vecných úlohách. 

Okrem názvov ukazovateľov a jednotiek systém doplní do tabuľky (alebo tabuliek – pre programové a vlastné osobitne) partnerov 

zodpovedných za príslušné ukazovatele a konkrétne hodnoty. 

Viac detailných informácií o ukazovateľoch výstupu a príklady ich správneho výberu je možné nájsť v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.4.1 

Ukazovatele výstupu. 

n. Investície v projekte 

Záložka „Investície v projekte“ je vypĺňaná žiadateľom, ktorý v rámci svojho projektu plánuje realizovať investíciu. 

Každú investíciu je potrebné priradiť ku konkrétnej úlohe a určiť partnera zodpovedného za jej realizáciu. Okrem toho je nevyhnutné uviesť 

iných zapojených partnerov a všetky vyžadované detaily investície vrátane prepojenia investície s projektom, či zásadou univerzálneho 

plánovania. Ak investíciu realizuje len jeden partner, v poli „Iní zapojení partneri“ treba uviesť „netýka sa“. Zasáda univerzálneho plánovania 

znamená také navrhovanie produktov, prostredia, programov a služieb, aby boli užitočné pre všetkých, v čo najväčšom možnom stupni,  
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bez potreby prispôsobovania alebo špeciálneho projektovania. Univerzálne plánovanie nevylučuje možnosť dodatočného vybavenia pre 

konkrétne skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. 

o. E-nástroje 

V záložke „E-nástroje“ žiadateľ informuje, či v rámci projektu budú vytvorené e-nástroje. Ak takéto nástroje nebudú v projekte vytvorené, 

žiadateľ uvedie „Nie“. V prípade kladnej odpovede sa vytvorí karta e-nástroja označená názvom E1. 

Pri vypĺňaní karty má žiadateľ opísať e-nástroj, jeho funkcie a vlastnosti. Predovšetkým je potrebné opísať technické alebo úžitkové vlastnosti 

daného e-nástroja, ktoré ho odlišujú od iných nástrojov na trhu (charakteristiky), merateľné pozitívne efekty pre potenciálnych používateľov, 

ktoré do tej doby neboli dostupné na trhu a vyplývajú z vlastností e-nástroja (prínosy), ako aj kvantifikovaný cieľ na úrovni výstupu, ktorého 

dosiahnutie je potvrdené faktickou implementáciou danej vlastnosti e-nástroja (parametre). Je takisto povinné určiť e-vyspelosť nástroja. 

Detailné informácie o IT projektoch sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 5.1.2 „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a jej 

predloženie“. 

p. Logika projektu 

Záložka „Logika projektu“ slúži na prezentáciu prepojenia cieľov a očakávaných výsledkov celého Programu s cieľmi a výsledkami plánovaného 

projektu. 

Aktuálne otvorená výzva nasmeruje projekty na požadované ciele a výsledky, tak aby to bolo v súlade s celým Programom. Špecifický cieľ je 

definovaný v obsahu výzvy. Očakávané výsledky sú s ním priamo prepojené. V niektorých prípadoch, v závislosti od prioritnej osi Programu pre 

danú výzvu, má žiadateľ možnosť realizácie jedného z viacerých plánovaných výsledkov Programu. 

V tejto záložke sa majú objaviť informácie o tom, akým spôsobom je hlavný cieľ projektu (ktorý bol uvedený v záložke „Opis projektu“) prepojený 

s vybraným špecifickým cieľom Programu. Navyše je potrebné opísať výsledky samotného projektu a vysvetliť, akým spôsobom sú plánované 

riešenia v projekte prepojené s očakávanými výsledkami Programu. 

Základom pre efektívnu implementáciu projektu je správne a realistické určenie a opísanie ukazovateľov výstupu. 

  



20 
 

q. Realizácia projektu 

Záložka „Realizácia projektu“ je určená na formuláciu iných, z hľadiska implementácie projektu dôležitých otázok: 

- Príjmy počas realizácie projektu – ak v súlade s ekonomickou a finančnou analýzou bude projekt generovať príjmy počas realizácie, na 

tomto mieste je potrebné súhrnne uviesť výpočty a príjem podelený na každého partnera, ktorého som týka. Viac o tejto téme 

v Príručke pre prijímateľa, kapitola 4.4 Čistý príjem v projektoch 

 

- Riziká projektu –na tomto mieste je potrebné uviesť analýzu (identifikáciu, hodnotenie) rizík, ktoré môžu mať negatívny vplyv na 

implementáciu projektu počas každej etapy, a zároveň opísať príslušné opatrenia pre minimalizovanie týchto rizík (spôsob 

monitorovania a zavedenie vlastných preventívnych opatrení). Je potrebné si pamätať, že implementácia únijných projektov má 

špecifický charakter, okrem iného kvôli konkrétnym právnym požiadavkám ako aj často dlhodobým záväzkom. Identifikácia 

a monitorovanie rizík sú dôležité nielen pri príprave žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ale rovnako napr. počas povinného 

strednodobého prehľadu realizácie projektu. Viac informácii je možné nájsť v Príručke pre prijímateľa, kapitola 6.2.2 Strednodobý 

prehľad realizácie projektu. 

 

- Miesto realizácie projektu – bez ohľadu na sídlo partnerov projektu na poľskej i slovenskej strane je potrebné vymedziť miesta 

realizácie jednotlivých úloh v projekte. Viac o téme oprávneného územia Programu v Príručke pre prijímateľa, kapitola 1 Základné 

informácie o Programe a príručke. 

r. Udržateľnosť projektu 

Účelom záložky „Udržateľnosť projektu“ je, aby žiadateľ prezentoval projekt po jeho vecnej realizácii. Doležité je opísať, akým spôsobom budú 

výsledky projektu využívané cieľovou skupinou (definovanou v záložke „Opis projektu“), kto a akým spôsobom bude zodpovedný za správu 

týchto výsledkov (aj v oblasti financovania) a či výsledky projektu budú generovať príjmy (ak to vyplýva z ekonomickej a finančnej analýzy). 

Detailné informácie o udržateľnosti projektu po jeho vecnej realizácii je možné nájsť v Príručke pre prijímateľa, kapitola 3.7 Udržateľnosť 

projektu. 



21 
 

s. Širší kontext projektu 

V tejto záložke je potrebné uviesť informácie týkajúce sa prepojení projektu so stratégiami a horizontálnymi princípmi, ktoré priamo alebo 

nepriamo súvisia s Programom. 

Dôležité sú informácie týkajúce sa: 

- dopadu a intenzity úloh projektu presahujúcich oprávnené územie; 

- súčasnej realizácie cieľov Stratégie Európskej únie pre región Baltského mora a Dunajskej stratégie; 

- komplementarity s inými projektmi financovanými z fondov Európskej únie; 

- prepojení s horizontálnymi princípmi; 

- vplyvu na životné prostredie. 

t. Vyhlásenia 

Aby mohla byť žiadosť odoslaná na registráciu, žiadateľ musí potvrdiť vyhlásenia uvedené v systéme. Označením žiadateľ potvrdzuje, že sa 

oboznámil s ich znením a rozumie ich právne konzekvencie. Všetky uvedené vyhlásenia sú povinné, keďže okrem iného umožňujú pokračovať 

v spracovaní, overení a hodnotení informácií obsiahnutých v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. 

u. Rozpočet projektu 

V tejto záložke je prezentované zhrnutie plánovaných výdavkov na realizáciu projektu. Rozpočet projektu je vytvorený automaticky na základe 

údajov vyplnených v záložkách „Príprava projektu“, „Vecné úlohy“, „Propagácia projektu“, „Riadenie projektu“, „Personálne a administratívne 

výdavky“ a „Zdroje financovania“. 

Žiadateľ je povinný si overiť, či zobrazené údaje sú v súlade s koncepciou a predpokladmi projektu. V prípade nesúladu je potrebné skontrolovať 

správnosť údajov uvedených vo vyššie vymenovaných záložkách. 

v. Harmonogram 

V tejto záložke je graficky prezentovaný čas trvania jednotlivých úloh projektu v rozdelení na partnerov, ako aj hodnota oprávnených výdavkov. 

Harmonogram je vytvorený automaticky na základe údajov vyplnených v záložkách „Príprava projektu“, „Vecné úlohy“, „Propagácia projektu“  

a „Riadenie projektu“. 
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Žiadateľ je povinný si overiť, či zobrazené údaje sú v súlade s koncepciou a predpokladmi projektu. V prípade nesúladu je potrebné skontrolovať 

správnosť údajov uvedených vo vyššie vymenovaných záložkách. 

w. Prílohy 

V záložke „Prílohy“ žiadateľ označí tie dokumenty, ktoré budú priložené k papierovej verzii žiadosti. Časť z nich je povinná, niektoré sú 

prikladané k žiadosti v súlade s typom projektu. Je potrebné označiť pole „Iné dokumenty“, ak je vo výzve vyžadované predloženie dokumentov, 

ktoré nie sú vymenované v zozname príloh. 

Detaily týkajúce sa jednotlivých príloh k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa nachádzajú v Príručke pre prijímateľa, kapitola 5.1.2 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a jej predloženie. 


