Nejčastěji se vyskytující typy nesrovnalostí zjištěných v projektech OP VK

1) Mzdy převedeny z projektového účtu na provozní účet dříve, než byly z provozního
účtu vyplaceny – jedná se o časovou nesrovnalost. V tomto případě je možno provést
převod prostředků týkající úhrady Osobních výdajů z projektového účtu na provozní
účet 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou tyto prostředky z provozního účtu
uhrazeny (tato výjimka je zpracována od 4. verze Příručky pro příjemce).
2) Výpočet mzdy z tzv.superhrubé mzdy místo z hrubé mzdy
3) Dodavatelem poskytované služby je člen realizačního týmu
4) Vyplaceno vyšší cestovné, než na jaké je v rámci podmínek projektu nárok
5) Nárokováno cestovné u pracovníka, který není členem realizačního týmu
6) Poplatky vzniklé před realizací projektu
7) Odvod sociálního pojištění u DPČ do 2 000 Kč
8) Rozpočet projektu byl přečerpán oproti schválenému rozpočtu v dané položce
9) Z účtu projektu proplacen nákup prostředků, které souvisejí s projektem (např.
kancelářské potřeby), avšak nebylo vytvořeno výběrové řízení. Toto tvrzení platí
pouze v případě, že příjemci příručka pro příjemce ukládá povinnost provést výběrové
řízení.
10) Z účtu projektu odvedena vyšší částka v rámci sociálního pojištění, než jaká je
zákonná povinnost.
11) Mylný převod finančních prostředků (mylnou platbou se rozumí chybný převod
poskytnutých finančních prostředků z projektového bankovního účtu na jiný bankovní
účet a jejich navrácení příjemcem zpět na bankovní účet projektu ihned po zjištění
tohoto pochybení. Prostředky dotčené chybným převodem nejsou uplatněny v žádosti
o platbu.
12) Neuznané či nerealizované výběrové řízení – porušení závazných postupů pro
zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK. (příkladem je Nákup
dodávky bez výběrového řízení – dle Příručky pro příjemce došlo tímto k porušení
závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK.
Jedná se o to, že fakturovaná dodávka nebyla zařazena do výzvy k podání nabídek a
byla pořízena bez VŘ, dalším příkladem je, že v rámci výzvy nesmí příjemce u
výběrového řízení uvést konkrétní značku či firmu).

Doporučení pro příjemce: V rámci hladkého a efektivního průběhu programu OP VK
upozorňujeme veškeré příjemce dotačních prostředků tohoto programu na striktní dodržování
Příručky pro příjemce. Veškeré dotazy týkající se konkrétních projektů konkrétního subjektu,
konzultujte se svým finančním a projektovým manažerem.

