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Finančné toky pre program PHARE – Spoločné spolufinancovanie
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 Poznámka 

Tok dokladov
 
Tok peňazí 
(EU,spolufinancovanie) 
 

 Postup:

Zabezpečovanie finančných prostriedkov EU a prostriedkov ŠR pre NF na základe Memoranda o porozumení o zriadení NF a  podpísaného finančného memoranda:
NF predkladá na EK žiadosť o finančné prostriedky PHARE a Prechodného fondu podľa finančných potrieb a v súlade s podmienkami čerpania. Po schválení žiadosti EK sú finančné prostriedky presunuté na účty MF SR s dispozičným právom NF pre jednotlivé finančné memorandá a Rozhodnutia EK.  

	NF predkladá na ŠR žiadosť o presun finančných prostriedkov spolufinancovania a prostriedkov DPH zabezpečených v ŠR štvrťročne podľa potrieb. Žiadosť o presun je doložená finančnými potrebami IA v danom období pre jednotlivé projekty, krátkym popisom stavu projektu a účelu použitia prostriedkov spolufinancovania zo ŠR. Správca kapitoly VPS presunie finančné prostriedky na účty MF SR s dispozičným právom NF, ktoré sú určené pre spolufinancovanie projektov PHARE a Prechodného fondu a DPH.

 
Zabezpečovanie finančných prostriedkov EU a prostriedkov ŠR z NF pre IA na základe finančnej dohody medzi NAO a PAO:
a)   IA predkladá na NF žiadosť o finančné prostriedky PHARE ,ŠR a osobitne žiadosť o prostriedky DPH (osobitne k prostriedkom PHARE/Prechodného fondu a prostriedkom spolufinancovania podľa potrieb v štvrťročných. Schválené finančné prostriedky presunie  NF na účty s dispozičným právom IA. IA disponuje s účtami určenými na prostriedky PHARE, spolufinancovania a DPH. 

      b)  IA predkladá na NF mesačnú žiadosť o prevod finančných prostriedkov PHARE,  spolufinancovania a osobitnú žiadosť o prostriedky DPH. NF presunie schválené finančné prostriedky na IA. 

c) IA zabezpečuje finančné prostriedky ŠR na základe finančných potrieb pomerne pre prostriedky EU a ŠR. 

Platby finančných prostriedkov EU a prostriedkov ŠR dodávateľom/konečným príjemcom pomoci na základe podpísaných 
      zmlúv s dodávateľmi (resp. konečnými príjemcami pomoci) , evidencia v systéme Perseus, vedenie účtovníctva v zmysle Dohody  
      o účtovaní uzavretej s MF SR a  celkové zúčtovanie voči NF 
IA uhradí finančné prostriedky EU, ŠR a DPH na základe podpísaných kontraktov (resp. zmlúv s príjemcom pomoci), vystavených faktúr (resp.  žiadostí o preplatie vynaložených nákladov príjemcom) a v pomere EU a ŠR.  

 
4.   Platba konečného príjemcu dodávateľovi v zmysle uzavretej zmluvy.
IA zabezpečí dodržiavanie záväzkov národného spolufinancovania zo zdrojov konečného príjemcu pomoci (v nadväznosti na projektový formulár) a podáva informácie o stave čerpania národného spolufinancovania a čerpania DPH na NF v žiadosti o finančné prostriedky v členení podľa zdrojov. 


 

