S P O L U F I N A N C O V Á N Í

Metodika k určování Nástroje a Zdroje – Spolufinancování dotací z EU
– novela vyhl. č. 16/2001 Sb.,platná od 1.2.2007 (vyhl. č. 22/2007)

ADICIONALITA = SPOLUFINANCOVÁNÍ
↓
– rok 2006 –  prostředky EU se staly součástí příjmů a výdajů SR 
                   –  ÚCS a DSO začaly sledovat výdaje týkající se spolufinancování 
                   –  některé dotace z EU se člení na více ÚZ   
                   –  ve výkazu FIN 2-12 M nejsou výdaje sledovány

– rok 2007  – novela vyhl. č. 16/2001 Sb.
                    – výkaz FIN 2-12 M je rozšířen o část X., XI. a XII.
                    – povinnost označovat Nástrojem a Zdrojem výdaje spolufinancování 

Dotace z resortních ministerstev

Tyto prostředky Evropské unie budou poskytovány většinou pod jedním účelovým znakem, ale je možné, že v některých případech se budou dělit dle pokynů poskytovatele (ministerstva!) na část „českou“, zdroj 1 a část „evropskou“, zdroj 5,  tzn. budou označovány 2 ÚZ (většinou %. poměrem), příjem dotací na položkách 4116 a 4216 (neinvestiční, investiční).

Dotace z Národních fondů:

Prostředky Evropské unie budou účtovány vždy na položkách 4118 nebo 4218 (neinvestiční, investiční) s účelovým  znakem 95xxx a  bude  zde povinně  účtován i Nástroj a  Zdroj,  který v  tomto  případě bude 
vždy 5. 

Pozor na správné začlenění Nástroje podle sjednaného programovacího období (rok schválení „nástroje“/dotace):
předvstupní (do roku 2003) – patří sem pouze PHARE, ISPA a SAPARD – „dobíhající“ projekty)
programovací období 2004 až 2006
programovací období 2007 až 2013 – v tomto období už nejsou dotace rozlišovány podle názvu programů a podprogramů, ale podle „okruhů činnosti“ = OP – operačních programů, např.:
      Společenství INTERREG IIIA od roku 2007 – Přeshraniční spolupráce
      Fond soudržnosti (Kohezní fond) od roku 2007 – členěno na OP Doprava, OP Životní prostředí atd.
      Společný regionální operační program (SROP) od roku 2007 – Regionální operační programy
      Jako  vodítko  pro  správné zařazení  lze použít  prostřední sloupec Fond číselníku Nástroje a  zdroje, 
      kde  jsou uvedeny zkratky jednotlivých poskytovatelů. 

Příjem dotace v roce 2007 se většinou bude vztahovat k výdajům (spolufinancování) z roku 2006, a protože podmínkou pro určování Nástroje je rok schválení, bude se tato dotace vztahovat k programovacímu období 2004 – 2006!  

Data pro jednotlivé sloupce části XI. a XII. výkazu FIN – příloha M4:
paragraf funkční třídění rozpočtové skladby podle vyhl. č. 323/2002 Sb.
položka druhového třídění rozpočtové skladby podle vyhl. č. 323/2002 Sb.
nástroj – dle číselníku pro atribut NÁSTROJ – vyhl. č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 (první dva znaky ÚZ v 8-místné struktuře)
zdroj – dle číselníku pro atribut ZDROJ - vyhl. č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 (třetí znak ÚZ v 8-místné struktuře)
schválený rozpočet              -       druh dokladu „2“
rozpočet po změnách           -      druh dokladu „2+3+7+8“ (rozpočet schválený + úpravy rozpočtu)
výsledek od počátku roku   -      druh dokladu „0“ (skutečnost účetnictví)   
Ve výstupech do výkazu FIN 2-12 M je počítáno se všemi alternativami, např. :
    ÚZ =  10100000         - tedy jen nástroj + zdroj 1 (bez jakéhokoliv ÚZ)
    ÚZ =  10100xxx         - tedy nástroj + zdroj 1 (+ jakýkoliv vlastní ÚZ – maximálně však třímístný)
    ÚZ =  00000xxx         - tedy jakýkoliv vlastní ÚZ (maximálně však třímístný)
    ÚZ =  10115475         - tedy nástroj + zdroj 1 (+ státní ÚZ)
    ÚZ =  00015475         - tedy „klasická“ dotace z ministerstva (nebo státního fondu), např. ÚP , volby atd.,
přičemž levostranné nuly se automaticky doplňují!

Nástroj + Zdroj + ÚZ = jedno „slovo“ = rozšířený osmimístný účelový znak (např. výdaje: 10100000 nebo 10100xxx a např. příjmy: 10115475), který musí organizace uvádět povinně v příjmech, ve výdajích, ale i v rozpočtu. Tyto informace vystupují ve výkazu FIN 2-12 M v části IX., XI. a XII.

Platí, že -  jednotlivé podíly spolufinancování jsou: 75 % EU + 5 % SR + 20 % ÚSC (+KÚ+RR)   
               - 75 % + 25 % uznatelných výdajů                                 =   100 % přijatá/é dotace
               - 75 % výdajů Zdroj 5 + 25 % výdajů zdroj 1                 =   100 % přijatá/é dotace
               - Nástrojem xx a Zdrojem 5 budou označeny všechny výdaje spolufinancované EU
               - Nástrojem xx a Zdrojem 1 budou označeny všechny výdaje spolufinancované  
       !          a) z vlastních zdrojů
                  b) resortními ministerstvy (SR)                
                  c) z grantových schémat KÚ (dle pokynu)   
                                                                        d) případně z dalších zdrojů (RR)

V případě účelů, které nemají spolufinancování ze zdrojů EU, bude struktura ÚZ ve tvaru 000xxxxx a platí dosavadní používání číselníku účelových znaků.
Rozšířená struktura se nesmí používat k žádným jiným účelům (např. k dalšímu členění ÚZ v rámci organizace), než jsou popisovány v metodikách. Platí to napříč celou účtovou osnovou a platí to i pro příspěvkové organizace.

Příjmy se v části XI. finančního výkazu sledují bez ohledu na to

	odkud byly přijaty (např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP/Norska,Švýcarska/nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP. Příjmy z rozpočtu EU budou typicky přijímány od kapitol SR; příjmy z EHP budou typicky přijímány od NF)
o  jaké  prostředky  se  jedná  (např.  jako  příjmy  z rozpočtu  EU mohou  být  označeny též národní 

        prostředky přijaté od kapitoly SR v rámci touto kapitolou poskytnutého předfinancování,tj.v podstatě 
        prostředky „národní“ a nikoliv „evropské“)
 zda  byly  přijaty  jako záloha  před  realizací výdaje či  jako refundace po realizaci výdaje, na jehož  (spolu)financování jsou určeny.

Výdaje se v části XII. finančního výkazu sledují bez ohledu na to

zda  byly  realizovány  před  přijetím  odpovídajících  příjmů  určených  na  jejich  (spolu)financování 
(tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.
Výdaje, týkající se spolufinancování (předfinancování, retrofinancování) musí být povinně označeny Nástrojem (xx) a Zdrojem (y) -  (v kolonce pro ÚZ – ve tvaru xxy00000) pouze ale do výše projektu!

! Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XI. 
! Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XII. 
Z toho vyplývá, že se sledují jen skutečné výdaje a příjmy (nikoliv to co bylo již profinancováno v minulých letech a v důsledku vyhodnocení akce by se měly změnit podíly spolufinancování)

DOPORUČENÍ: 
1) u  výdajů,  týkajících  s  spolufinancování,  najít  v příloze „Vybraná vodítka“ příslušný  Nástroj
    a  Zdroj (název příslušné dotace/OP) a podle tohoto vodítka je doplnit do kolonky ÚZ

2) provést kontrolu výkazu FIN 2-12 M, části IX. – Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních
    fondů a  regionálních  rad  s přílohou  „Vybraná vodítka“ a  pokud  zde najdete  zadaný  účelový znak,
    ověřte, zda u něho vykazujete povinný, nově zavedený, atribut Nástroj + Zdroj. Pokud ne, musíte provést
    opravu.
3) Sledujte číselník ÚZ a aktuálně přílohu doplňujte!
Úroky z předfinancování
Úroky ze zálohy dotace označovat dle pokynu  N + Z → budou vykazovány v části XI. výkazu FIN 2-12 M. 
O tyto úroky bude snížena  celková výše dotace.

Bankovní poplatky
Jde-li o uznatelné výdaje, budou označeny N + Z a budou vykazovány v části XII. výkazu FIN 2-12 M.

Financování EU - nejčastěji používané zkratky:
CF            - Kohezní fond nebo také Fond soudržnosti / infrastruktura, doprava, životní prostředí / 
GS            - grantová schémata / dotace kraje
SROP       - Společný regionální operační program  
Strukturální fondy
ESF           - Evropský sociální fond 
ERDF        - Evropský fond regionálního rozvoje 
EAGGF     - Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
FIFG          - Finanční nástroje na podporu rybolovu – netýká se ČR
FoS            - Fond solidarity
EHP           - Evropský hospodářský prostor
FM             - Finanční mechanismy

Nejdůležitější kontakty na ministerstva a fondy

Ministerstva
MŽP       – neinvestiční – ing. Zdeňka Bruková, č.tel. 267 122 232, 223 , e-mail: Zdena_Brukova@env.cz
               – investiční – Svatava Barochová, 267 122 308, 272, Svatava_Barochova@env.cz
MMR     – INTERREG / Přeshraniční spolupráce
               – ČR – Polsko - RNDr. Vladimír Kučera, 234 154 161, kucvla@mmr.cz
               – ČR – Sasko – ing. Josef Žid, 234 154 485,  zidjos@mmr.cz
               – ČR – Bavorsko – ing. Tomáš Fiala, 234 154 009, fiatom@mmr.cz
               – ČR – Slovensko – ing. Jana Nožičková, 234 154 352, nozjan@mmr.cz
               – ČR – Rakousko – ing. Lucie Křapová, 234 154 427, kraluc@mmr.cz
               – ing. Ladislav Váňa, 224 861 281, ladislav.vana@mmr.cz
               – ing. Miloslav Bejda, 224 861 470, miloslav.bejda@mmr.cz
MPSV     – paní Brdičková, č. tel. 221 922 662
MZem     – ing. Vlasta Wildová, 221 812 695, wildova@mze.cz" wildova@mze.cz
MŠMT    – ing. Jiří Slavík, 257 193 315, Slavik@msmt.cz, Marcela Vírová, 257 193 734, Virova@msmt.cz
VPS/MF  – ing. Zdenka Mráčková, 257 043 392, Zdenka.Mrackova@mfcr.cz
                – SDV (globální dotace) – ing. Jitka Olivová, 257 043 037, Jitka.Olivova@mfcr.cz
Státní fondy
SFŽP       – ing. Leo Matušek, 267 994 410, Imatusek@sfzp.cz (Státní fond životního prostředí)
SFRB      – Šimůnková Jana, 221 771 624, 623, simunkova.jana@sfrb.cz (Státní fond rozvoje bydlení)
SZIF        – Vipiorová Jana, 222 871 772, Jana.Vipiorova@SZIF.cz (Státní zemědělský intervenční fond)/OP LEADER
Národní fondy
MFČR     – ing. Petr Klusák, 257 043 151 - 2, Petr.Klusak@mfcr.cz
                – ing. Martina Votavová, 257 043 277, martina.votavova@mfcr.cz (podle čísla účtu napoví určení)
Systém VIOLA – ing. Daniela Černochová, 257 042 314, Daniela.Cernochova@mfcr.cz
                              nebo č. tel. 257 042 287 
Region. rada     – SROP/ROP – ing. Kubíčková, 495 510 212, h.kubickova@rada-severovychod.cz" h.kubickova@rada-severovychod.cz



