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Základné dokumenty 7RP
Právny základ (Legal basis):
 Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18
December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European
Community for research, technological development and demonstration activities (20072013)
 Rozhodnutia Rady o implementácii jednotlivých špecifických programov
 Nariadenie Rady ustanovujúce pravidlá účasti v rámcovom programe
Právne dokumenty pre implementáciu
 Rules for submission of proposals, and the related evaluation selection and award
procedures
 Modelové grantové dohody
 Pravidlá pre overenie existencie a právneho štatútu účastníkov projektov a ich
operačného a finančného potenciálu
 Nástroj na overenie finančnej životaschopnosti účastníkov projektu
Tzv. „Guidance documents“
 Guide to financial issues
 Guide to IPR

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Základné dokumenty 7RP
MODELOVÁ GRANTOVÁ DOHODA (SP Cooperation, Capacities):
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Základná dohoda o grante – „Core text“
+
Annex I. Popis projektu (technická príloha, rozpočet) - „Description of work“
Annex II. Všeobecné podmienky – „General conditions“
Annex III. Špecifické opatrenia vo vzťahu k schéme financovania a typu činnosti
Annex IV. Formulár A, prístup účastníkov projektu – „Accession of beneficiaries to the
grant agreement“
Annex V. Formulár B, požiadavka na vstup nových účastníkov – „Request for accession
of a new beneficiary to the grant agreement“
Annex VI. Formulár C, schéma financovania (finančný výkaz)
Annex VII. Formulár D, audit – „Terms of reference for the certificate of financial
statements“
Formulár E, certifikácia metodológie – CoM, CoMAV
+ zvláštne doložky (special clauses)

http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga

Základné dokumenty 7RP
Základná dohoda o grante – „Core text“ obsahuje











Názvy strán, ktoré vstupujú do dohody o grante
Zoznam ďalších členov konzorcia
Doba trvania projektu a deň určujúci začiatok projektu
Dĺžka vykazovaného obdobia a jazyk pre podávanie správ
Maximálny príspevok EU
Výška „pre-financing“, 45 dní na poslanie príspevku ďalším členom konzorcia,
garančný fond vo výške 5%
Špeciálne doložky
Komunikácia medzi koordinátorom a EK
Doba nadobudnutia platnosti grantu „Entry into force of the grant agreement“
Podpisy EK a koordinátora projektu
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-core-ga-v2_en.pdf

Základné dokumenty 7RP
Dohoda o grante:
 spoločná technická zodpovednosť
 finančnú zodpovednosť na seba preberá EK a to formou zriadenia
účastníckeho garančného fondu (Guarantee fund)
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Podmienky účasti v 7RP a
typy účastníkov
Základná podmienka:
 Minimálne 3 účastníci z 3 členských alebo asociovaných krajín
(AC: Izrael, Island, Švajčiarsko, Turecko, Čierna hora, Albánsko,Srbsko, Chorvátsko,
Macedónsko, Lichtenštajnsko a Nórsko
MS: EU27)
Ďalšie podmienky:
 V prípade ICPC: minimálne 4 účastníci, z toho min. 2 z rozdielnych MS/AC a 2 z
rozdielnych ICPC
 Ostatní, bez príspevku (USA, Kanada)
 CSA a People: min. 1 účastník z 1 krajiny
 Ideas: min. 1 účastník z 1 krajiny




Účastníci musia byť na sebe nezávislí
Zúčastniť sa môžu podnikatelia, univerzity, výskumné centrá a ostatné „legal entities“
Je možná aj účasť FO

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:EN:PDF

Typy projektov – „Funding
schemes"
1.

Projekty spolupráce – „Collaborative project“, založené na spolupráci
viacerých krajín (definovanie EK príspevku v „Pracovnom programe“)
•
•

Large Scale Integrating Projects
Small or Medium Scale Focused Projects

2.

Siete excelentnosti – „Network of Excellence“

3.

Výskum v prospech špecifických skupín – „Research for the benefit of
Specific Groups“
•
•

4.

Výskum v prospech SME
Výskum v prospech asociácií SME

Koordinačné a podporné akcie – „Coordination and Support action“ CSA
•
•

Coordination action
Support action

5.

Individuálne projekty (SP Ideas)

6.

Podpora školenia a kariérneho rastu výskumníkov (SP People)

Typy projektov – „Funding
schemes"
Príklady veľkých kooperatívnych projektov
1. Predpovedanie účinku radiačného poškodenia reaktorových komponentov:
Náhrada empirického prístupu numerickým nástrojom, schopným simulácie
efektu žiarenia
28 organizácii z 11 krajín ( 17 univerzit )
17,7 mil Eur. 7,5 mil Eur
2. Vývoj globálnej siete pre bezpečnú komunikáciu založenú na kódovacom
systéme:
Náhrada dnešných otvorených systémov, poškoditeľných vonkajším
zásahom
50 organizácií 10 krajín
14,7 mil Eur. 11,35 mil Eur

Typy projektov – „Funding
schemes"
Príklad malého kooperatívneho projektu
Názov projektu: Vývoj izolačných materiálov s vlastnosťami vhodnými
na renováciu budov.
Cieľ projektu: Vývoj izolačných materiálov s hydro-tepelnými vlastnosťami.
Vzájomná výmena materiálov a informácií medzi výrobcami materiálu a skúšobnými
laboratóriami. Štúdium a optimalizácia chovania materiálov pre rôzne typy
konštrukcií a rôzne klimatické podmienky. Návrh metodológie merania pomocou
klimatickej komory. Odskúšanie nového izolačného systému na renovovanom
objekte ešte v rámci riešenia projektu.
Náklady: Celkom 2,9 mil. eur

Príspevok komisie: 2,02 eur

Účastníci: 2 vysoké školy, 2 akadémie vied, 5 priemyselných podnikov
Celkom 9 účastníkov zo 4 krajín ( D,CZ,SK,PL)

Typy projektov – „Funding
schemes"
Príklad sieti excelentnosti
Názov projektu: Sieť zavádzajúca nanotechnológie do života.
Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zavádzanie existujúcich výsledkov
a vedomostí v oblasti nanotechnológií, ktorá by udržala
konkurencieschopnosť Európy v porovnaní s USA a Japonskom. Založenie
základov Európskemu virtuálnemu nano - biotechnologickému ústavu.
Náklady: Celkom 8,8 mil. eur Príspevok komisie: 8,8 mil. eur
Účastníci: 24 parterov z výskumu a priemyslu

Typy projektov – „Funding
schemes"
Príklady výskumu v prospech SME

Rýchly výrobný proces pre liate výrobné komponenty
Inovácia viac prvkovej analýzy pozemnej a povrchovej vody
Nový typ rotačného polohovadla
Prietokomer novej generácie pre tekuté médiá

Typy projektov – „Funding
schemes"
Príklady výskumu v prospech asociácií, združení

Odstránenie chrómu z automobilových súčiastok
Recyklácia betónu z demolácií
Odstránenie hazardných substancií v elektronickom priemysle
Malé jednotky pre spracovanie agrolesníckych odpadov

Typy projektov – „Funding
schemes"
Príklady CSA

Identifikácia technologických potrieb a podpora inovácií MSP
Vývoj informačného systému pre MSP v nábytkárskom priemysle
Analýza MSP, ich technologických potrieb a trendy v obchode
Pomoc cudzích expertov pri zvýšení odbornej úrovne výskumu

Typy projektov – „Funding
schemes"
Špecifický program

Typ projektu

Spolupráca

Projekt spolupráce veľký
Projekt spolupráce malý
Sieť excelentnosti
CSA

Myšlienky

Individuálny projekt

Ľudia

Podpora školenia a kariérneho
rastu výskumníkov

Kapacity

Výskum pre SME
Výskum pre asociácie SME
CSA

Typy aktivít v projekte
1. RTD aktivity (Research and technological development activities)
• Činnosti zamerané na tvorbu nových vedomostí, produktov, procesov
• Taktiež zahrňujú vedeckú koordináciu projektu
2. Demonštračné aktivity (Demonstration activities)
• Činnosti zamerané na potvrdenie životaschopnosti nových technológií,
ktoré by mali ponúkať ekonomické výhody
• Nesmú viesť priamo k realizovateľnosti na trhu
3. Manažérske aktivity (Management)
• Spravovanie CA
• Celkové právne, etické, finančné a administratívne riadenie projektu
• Zabezpečenie CoM, CoMAV, auditu
• Vyhľadávanie nových partnerov do projektu, ak bola podmienka
uvedená v Annex I
4. Tréningové aktivity (Training activities)
• Oprávnené sú len mzdové náklady školiteľov
5. Ostatné aktivity
• Šírenie poznatkov, sieťovanie, štúdie socio-ekonomických dopadov,
IPR
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Formy grantu
1. Forma úhrady oprávených nákladov = „Reimbursement of eligible
costs“
• Metóda spolufinancovania projektu, príspevok EK nesmie viesť k zisku
• Na konci projektu musia byť zohľadnené príjmy projektu
• Je preferovanou metódou v 7RP
2.

Forma pevnej sadzby = „Flat rate“
• vrátane jednotkových sadzieb „scale of units“

3. Jednorázová paušálna suma = „Lump sum“
4. Kombinácia vyššie vedených

Nie je nutné účtovne
dokladovať
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Oprávnené náklady
Oprávnené náklady:
 musia byť skutočné (okrem priemerných mzdových nákladov)
 vynaložené v dobe trvania projektu (okrem nákladov na
vypracovanie záverečných správ, ak sú uvedené v GA = 60 dní)
 musia byť v súlade s bežnou praxou riadenia a účtovnými zásadami
 použité výhradne za účelom dosiahnutia cieľov a očakávaných
výsledkov
 použité v súlade so zásadami úspornosti, efektívnosti a účinnosti
 evidované v účtovníctve účastníka projektu
 očistené od neoprávnených nákladov
 uvedené v návrhu rozpočtu v Annex I

Neoprávnené náklady
Neoprávnené náklady:
 identifikovateľné nepriame dane + identifikovateľná DPH
 clá
 dlžné úroky
 rezervy na možné budúce straty
 kurzové straty
 náklady spojené s kapitálovým výnosom
 náklady vykázané, vzniknuté, hradené v súvislosti s iným projektom ES
 dlhy a poplatky za dlžnú sumu
 nadmerné a ľahkovážne výdaje
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Priame náklady
Ide o náklady, ktoré vznikli v priamej súvislosti s riešením úloh v
projekte

Patria sem:







Mzdové náklady - personnal
Cestovné náklady – travel and subsistence
Odpisy dlhodobého hmotného majetku - durable equipment
Spotrebný materiál - consumables
Subdodávky - subcontracting
Ostatné náklady
 Náklady spojené s certifikáciou metodológie (CoM, CoMAV) a finančných
výkazov (audit)
 Konferenčné poplatky

Priame náklady - mzdové
 Zamestnanec musí byť priamo najatý účastníkom projektu podľa
národnej legislatívy (pracovná zmluva, DOPČ, DOVP)
 Zamestnanec musí pracovať pod priamym technickým vedením a na
zodpovednosť účastníka projektu
 Povolený je TPP aj ČPP
 Oprávnené mzdové náklady sa účtujú na úrovni ceny práce
 Ohodnotenie zamestnanca musí byť v súlade s bežnou praxou
účastníka projektu
 Oprávnenými sú len hodiny odpracované na projekte
 Je povinnosť dokladovať odpracované hodiny („timesheet“ alebo iný
preukázateľný spôsob evidencie pracovného času)

Priame náklady - mzdové
Timesheet musí obsahovať nasledovné základné prvky:








Názov účastníka projektu
Meno zamestnanca, ktorý priamo participuje na projekte
Názov projektu podľa GA
Číslo účtu projektu
Uvedenie relevantnej časovej periódy (dni, týždne, mesiace)
Počet odpracovaných hodín na projekte
Plné meno a podpis nadriadenej osoby

 „effective time-recording system“ je nutný pre oprávnenosť nákladov
 Dokladať odpracované hodiny len pracovnou zmluvou nie je dostačujúce

Priame náklady - mzdové

Priame náklady - mzdové
Určenie celkových ročných produktívnych hodín:
 Použitím štandardného počtu produktívnych hodín za všetkých
zamestnancov – EK považuje za najúčinnejšiu
 Použitím aktuálneho počtu produktívnych hodín jednotlivých
zamestnancov
Ročné produktívne hodiny neobsahujú:
•
•
•
•

Dovolenku
Štátne sviatky
PN-ku
Školenia a interné meetingy

 Počet produktívnych dní: 210 ročne pre väčšinu účastníkov
 V návrhu projektu sa počíta len s odhadovanými nákladmi, pri
vyúčtovaní sa zohľadňujú skutočné náklady

Priame náklady - mzdové

Priame náklady - mzdové
Odmeny pre zamestnancov:
 Musí byť vypracovaný spôsob vyplácania odmien (napr. smernica)
 Vyplácanie odmien musí byť rovnaké pre účasť vo všetkých typoch
projektov
 Odmena nesmie presiahnuť porovnateľnú trhovú odmenu
 Odmena musí byť vedená v účtovníctve, zdanená a zaplatené
odvody
 Odmena len ako časť celkovej hrubej odmeny zamestnanca

Priemerné mzdové náklady
 Nesmú sa značne líšiť od skutočných
 Metóda použitá na návrh priemerných miezd, sa musí schváliť EK

Priame náklady - cestovné
 Platí legislatíva príslušnej krajiny (airport taxes, zrušenie letu z
dôvodu kalamity, economy a bussiness class) = vyúčtovanie podľa
platných slovenských predpisov
 Uhrádzajú sa len skutočne vzniknuté náklady, potrebné pre plnenie
cieľov projektu (konferencia?), nesmie dôjsť k predĺženiu pobytu ani
z pracovného ani súkromného dôvodu

Priame náklady - odpisy
 Len zariadenie zakúpené za účelom plnenia cieľov projektu môže
byť považované za oprávnený náklad
 Možno použiť aj zariadenie, ktoré bolo zakúpené skôr (pred začatím
projektu)
 Odpisovať zariadenie možno len počas doby odpisovania, používajú
sa účtovné odpisy a nemožno dobu odpisovania krátiť
 Odpisovať sa môže len alikvotná časť zariadenia, zapojenie v
projekte (doba a počet projektov na dané zariadenie)
 Bez DPH
 Musí spĺňať kritériá platnej legislatívy

Priame náklady –
spotrebný materiál
 Akýkoľvek spotrebný materiál pre plnenie cieľov projektu je
oprávneným nákladom
 Ak je bežnou praxou zahrňovať spotrebný materiál do režijných
nákladov musí tak účastník projektu spraviť
 Sú oprávnené ak je materiál zakúpený po začiatku projektu

Priame náklady – subkontrakt
 Je typ „tretej strany“, nie je účastníkom konzorcia
 V projekte ho netreba identifikovať, ale v Annex I treba s nákladmi na
subkontrakt kalkulovať – uviesť činnosti, ak sa uvedie aj konkrétna fy
automaticky to neznamená, že musí subkontrakt realizovať =
efektívnosť, úspornosť
 Odôvodniť potrebu subkontraktu
 Riešenie úloh projektu bez priameho riadenia
 Nemôže zahrňovať výskum, ani „core“ činnosť, úlohou subkontraktu
je umožniť výskumné činnosti
 Môžu to byť pomocné práce pre riešiteľov
 Využitie subkontraktu nesmie ovplyvniť IPR
 Vždy treba vyberať z viacerých ponúk (verejné obstarávanie nad
určitou sumou, min. 3 ponuky v súkromnom sektore)
 Môže si zahrnúť zisk – „business conditions“
 Subkontraktor môže byť taktiež auditovaný EK alebo Dvorom
audítorov
 Subkontrakt medzi členmi konzorcia nie je povolený
 Riadenie projektu nemôže byť subkontrahované

Priame náklady – subkontrakt
Podmienky subkontraktu vo vzťahu k auditu:
 Kritériá a podmienky podania a výberu ponuky musia byť jasné a pre všetkých
rovnaké
 Nesmie byť konflikt záujmu pri výbere najvýhodnejšej ponuky
 „Best price-quality ratio“
 Jasne definované kritériá kvality
Príklady:
 Elektronické zbieranie dát, web stránka
 Zhotovenie výrobnej dokumentácie

Priame náklady - ostatné
Náklady spojené s certifikáciou (CoM, CoMAV, CFS):
 v rámci management costs, pod hlavičkou other activities, v prípade,
že sa učastník rozhodne pre CFS sám, nejde o oprávnený náklad

Konferenčné poplatky:
 potreba zdôvodniť dôležitosť účasti na konferencii pre potreby
projektu
 Opodstatnené pri aktívnej účasti spojenej s výskumom v projekte
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Nepriame náklady
= náklady, ktoré sa nedajú priamo pripísať ku konkrétnym aktivitám projektu,
ale boli vynaložené v priamom vzťahu s priamymi nákladmi:


náklady na mzdu podporných zamestnancov



náklady na vedenie organizácie (rektorát)



odpisy, prenájom budov



náklady súvisiace s prevádzkovaním budov (nábytok, knižnica, údržba)



administratívne náklady (pošta, telefón, fax, kancelárske potreby)



všeobecne používané aktíva = počítače, tlačiarne, kopírky, technická
infraštruktúra

Nepriame náklady – výpočet
Existujú 3 metódy výpočtu:
1.

Skutočné nepriame náklady – „Actual indirect costs“


2.

Zjednodušená metóda – „Simplified method“




3.

Účastník musí mať analytické účtovníctvo, ktoré mu umožní identifikovať
oprávnené nepriame náklady podľa činností a vylúčiť neoprávnené
náklady

Pre organizácie, ktoré nedelia režijné náklady na úroveň jednotlivých
oddelení alebo prevádzok, ale kalkulujú náklady na úrovni celej inštitúcie,
nesmie byť cielene zavádzaná pre účely 7RP
Nie je potrebná certifikácia tejto metódy v EK

Flat rate 20 %






Spôsob výpočtu: (priame náklady – subkontrakt) x 0,2
Možnosť výberu pre všetkých účastníkov, bez ohľadu, či má AÚ
Nepodliehajú certifikácii
Po prechode z flat rate na AIC, nie je možné znovu sa vrátiť na flat rate
7 % pre CSA

Nepriame náklady – výpočet
Prechodná sadzba 60% – „Transitional flat rate 60 %“
Platí do konca 7RP, pre RTD, nie CSA
Podmienky:
 Neziskové verejné inštitúcie – „non-profit public bodies“
 Stredné a vysoké školy
 Výskumné organizácie - neziskové
 MSP - Commission Recommendation 2003/361/EC in the version of 6 May
2003

Nepriame náklady – výpočet
„non-profit public bodies“
 either any legal entity established as such by national law
 or an international organisation, which is an intergovernmental organisation
(for instance, the UN), other than the Community, which has legal personality
under international public law, as well as any specialised agency set up by
such an international organisation
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Príspevok EK
 Platí princíp spolufinancovania a neziskovosti
 Je možné žiadať aj nižší príspevok a presunúť zdroje na ďalšieho účastníka v
projekte, nesmú však byť prekročené max. hranice

RTD aktivity:
 Príspevok EK 50 resp. 75 % (Security)
Demonštračné aktivity:
 Príspevok EK 50%
Ostatné aktivity:
 Príspevok EK 100%

Príspevok EK
Maximálna výška príspevku EK

RTD aktivity Demonštračné
aktivity

Manažment Ostatné aktivity

Collaborative
projects

50 %
75 %

100 %

100 %

NoE

50 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

CSA

50 %

Obsah seminára
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Základné dokumenty 7RP
Podmienky účasti, typy účastníkov v projektoch, typy projektov a
typy činností v projektoch
Formy grantu
Oprávnené náklady a neoprávnené náklady
Priame náklady
Nepriame náklady
Príspevok EK
Cash flow projektu, príjmy projektu
Osvedčenia

Cash flow projektu
Rozlišujeme 3 základné typy platieb v rámci projektu
 Zálohová platba – „pre-financing“ uhradená na začiatku projektu
 Priebežná platba – „interim payment“ pre každú periódu
 Koncová platba – „final payment“ po ukončení projektu za poslednú periódu a
prípadné úpravy (adjustments) za príslušné periódy
 Bankový účet by mal byť len pre príslušný projekt (odporúčanie), účet musí
prinášať úrok (kordinátor)
 Úrok generovaný na účte koordinátora a všetky príjmy projektu musia byť
zohľadnené
 Presun finančných prostriedkov medzi aktivitami a účastníkmi je povolený bez
dodatkov v GA = Annex I je len odhad, musí však byť zabezpečený výkon
prác. Je možnosť konzultácie s „project officer“, spôsob ako predísť
prípadným problémom
 Dodatky ku GA len v prípade ak je ovplyvnený výkon technických prác na
projekte

Cash flow projektu
Zálohová platba:
 EK poskytuje len jednu zálohovú platbu počas trvania projektu a to do 45 dní
od účinnosti zmluvy
 Koordinátor je povinný distribuovať finančné prostriedky ostatným členom
konzorcia
 Minimálna podmienka členov konzorcia podľa výzvy a podpísaním Form A
 Len tým čo Form A podpísali

 Zálohová platba ostáva vlastníctvom EK až do ukončenia projektu
 Výška zálohovej platby je pre projekty s viac ako dvomi reportovacími
obdobiami 160 % priemerného príspevku EK na jednu periódu
 Výška zálohovej platby je pre projekty s menej ako dvomi reportovacími
obdobiami 60 – 80 % celkového príspevku EK
Vždy však platí poníženie príspevku o:
 5% do garančného fondu, ako súčasť ZP však nebude prevedený na účet
koordinátora, ale priamo z EK na účet fondu a to v čase poskytnutia ZP (1%
príspevku EK môže byť zadržané)
 „10% retention rate“ vždy až do konca projektu

Cash flow projektu
Priebežné platby:
 Budú uvoľnené po schválení Form C, vždy v súlade s maximálnymi hranicami
úhrady nákladov
 Pribežné platby + zálohové platby = 90% maximálneho príspevku EK

Koncová platba:
 Bude uhradená po schválení „final report“ a pozostáva z rozdielu medzi
vypočítaným príspevkom EK a príspevkov už vyplatených
 Bude zohľadnená „retention rate“ a príspevok do GF

Cash flow projektu

Príjmy projektu
 Finančný príspevok nemá mať účel alebo efekt tvorby zisku
 Za týmto účelom: celkový príspevok EK + všetky príjmy projektu = celkovým
oprávneným nákladov
 Ak je súčet príspevku EK a príjmov projektu ≤ celkovým oprávneným
nákladom nedochádza ku kráteniu finančného príspevku
Existujú 3 typy príjmov:
 Transfer peňazí od tretích strán účastníkom projektu
 „in kind“ príspevky
 Príjmy generované z projektu (napr. konferenčné poplatky)
 Pre prvé 2 typy príjmov platí:
 Musia byť priamo alokované na projekt
 Náklady, ktoré neboli refundované a boli poskytnuté tretími stranami sú príjmami
projektu (profesor, univerzita, ministerstvo)

 Príjmy z IPR nie sú považované za príjmy projektu
 Príjmy sa zohľadňujú v poslednej platbe, pri vypĺňaní posledného Form C
 Príspevky v rámci konzorcia nie sú príjmami projektu
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CFS
Certificate on the financial statements (CFS) sa nepožaduje ak je forma grantu
„lump sum“ alebo „flat rate“
 CFS sa predkladajú len v prípade úhrady oprávnených nákladov a ak je
kumulatívny príspevok účastníka projektu v jednom projekte za príslušné
periódy, v ktorých nebol podaný CFS, väčší ako 375 000 EUR
 Ak je CFS v príslušnej perióde potvrdený, ďalšia perióda sa za týmto účelom
považuje za prvú v projekte, teda nie je potrebné CFS znou podať, ak nebola
prekročená hranica 375 tisíc EUR
 Certifikujú sa všetky oprávnené náklady, napriek tomu, že kritérium pre DFS je
definované výškou príspevku EK

CFS

Ďakujem za pozornosť

peter.beno@fsi.uniza.sk

