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EURÓPSKA KOMISIA 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž 
 
Politika a stratégia 
Riaditeľstvo A  
 

 

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2013 

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE SUDCOV V OBLASTI PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

EÚ 

A 

V OBLASTI JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI SUDCAMI VNÚTROŠTÁTNYCH SÚDOV 

 

1. Úvod 

1.1 Dňa 25. septembra 2007 prijali Európsky parlament a Rada rozhodnutie č. 1149/2007/ES, 

ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť všeobecného programu Základné práva 

a spravodlivosť ustanovuje osobitný program Civilná justícia. Jedno z opatrení stanovených 

v rozhodnutí sa týka odborného vzdelávania sudcov vnútroštátnych súdov v oblasti 

európskeho práva. Na základe toho je možné udeľovať granty na podporu opatrení prijatých 

orgánmi justičnej spolupráce a ostatných opatrení zameraných na podporu odborného 

vzdelávania sudcov vnútroštátnych súdov v oblasti európskeho práva hospodárskej súťaže 

a spolupráce medzi nimi. 

1.2 Plánované opatrenia v oblasti odborného vzdelávania sudcov vnútroštátnych súdov a justičnej 

spolupráce sa ďalej označujú ako „projekty“.  

1.3 Subjekty predkladajúce návrhy sa ďalej označujú ako „žiadatelia“. Úspešní žiadatelia, ktorým 

sa udelil grant, sa označujú ako „príjemcovia“. 

2. Ciele  

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je spolufinancovať projekty zamerané na 

podporu justičnej spolupráce medzi sudcami vnútroštátnych súdov v súvislosti 

s presadzovaním európskych pravidiel hospodárskej súťaže a na ich odborné vzdelávanie 

v tejto oblasti. Ide o pravidlá obsiahnuté v článkoch 101 a 102 ZFEÚ, pravidlá štátnej pomoci 

vrátane článkov 107 a 108 ZFEÚ a súkromnoprávne presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže pred vnútroštátnymi súdmi vrátane žalôb o náhradu škody spôsobenej 

porušením pravidiel hospodárskej súťaže. Cieľom je takisto zabezpečiť konzistentnosť 

právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže prostredníctvom prispenia k ich 

správnemu vypracovávaniu a vykonávaniu v členských štátoch.  
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Z grantov udelených v rámci tejto výzvy sa budú spolufinancovať projekty, ktoré sa 

zameriavajú na: 

 

 zabezpečenie jednotného a konzistentného uplatňovania európskych pravidiel 

hospodárskej súťaže zo strany vnútroštátnych súdov vrátane článkov 101 a 102 ZFEÚ 

a/alebo pravidiel štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ. Ich 

súčasťou sú opravné prostriedky na účely účinného presadzovania práv a povinností 

vyplývajúcich z uvedených ustanovení; 

 

 zlepšovanie a podnecovanie spolupráce medzi sudcami vnútroštátnych súdov v oblasti 

európskeho práva hospodárskej súťaže; to zahŕňa uplatňovanie špecifických mechanizmov 

spolupráce medzi sudcami vnútroštátnych súdov a orgánmi pre hospodársku súťaž (vrátane 

Európskej komisie a špecifických pravidiel spolupráce podľa nariadenia (ES) č. 1/2003 

alebo podľa oznámenia o vymáhaní práva štátnej pomoci
1
), ako aj nadväzovanie kontaktov 

a výmeny medzi sudcami vnútroštátnych súdov; 

 osobitné vzdelávacie potreby sudcov, ktorí sa majú zúčastniť na odbornom vzdelávaní 

(v prípade projektov zameraných na odborné vzdelávanie sudcov). Vzdelávacie potreby sú 

vymedzené vo vzťahu k obsahu školení, ako aj vo vzťahu k ich účastníkom.  

Tieto ciele možno najlepšie dosiahnuť prostredníctvom projektov, ktoré sa osobitne 

zameriavajú na úlohu sudcov pri uplatňovaní práva hospodárskej súťaže, špecifické funkcie, 

ktoré sudcovia vykonávajú (podľa práva EÚ, ako aj vnútroštátneho práva), ich potreby (najmä 

informačné potreby) a ich konkrétne pracovné prostredie a predchádzajúce odborné 

vzdelávanie a vedomosti. Všeobecné informácie o práve hospodárskej súťaže sú z hľadiska 

dosiahnutia týchto cieľov menej vhodné.  

2.1 Rozsah pôsobnosti a očakávané výsledky 

Projekty sa musia týkať uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ vrátane článkov 101 

a 102 ZFEÚ a/alebo pravidiel štátnej pomoci a/alebo súkromnoprávneho presadzovania 

práva. 

Projekty musia spĺňať vyššie uvedené ciele a jasne preukázať pridanú hodnotu na úrovni EÚ. 

Obsah projektov by mal byť prispôsobený potrebám cieľovej skupiny, pričom je potrebné 

zabezpečiť náležitú účasť odborníkov zo súdnej praxe. V rámci projektov by sa mali uplatniť 

metódy výučby zamerané na prax a/alebo inovatívne metódy výučby [vrátane zmiešaného 

vzdelávania (blended learning), elektronického vzdelávania a simulácií]. Výsledky projektov 

by mali mať rozsiahly a dlhotrvajúci účinok. 

2.2 Cieľová skupina 

Cieľová skupina musí pozostávať zo sudcov vnútroštátnych súdov, ktorí sa na vnútroštátnej 

úrovni zaoberajú prípadmi v oblasti hospodárskej súťaže, vrátane prokurátorov, súdnych 

                                                 
1 
Oznámenie Komisie o vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi, Ú. v. EÚ C 85, 9.4.2009, s. 1 – 22. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:EN:PDF
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čakateľov na vnútroštátnych súdoch a právnikov zamestnaných v kanceláriách sudcov alebo 

na vnútroštátnych súdoch oprávnených krajín
2
. 

 Cieľová skupina vymedzená v prvom odseku sa ďalej spoločne označuje ako „sudcovia 

vnútroštátnych súdov“. 

Projekty sa môžu zameriavať na účastníkov z jednej alebo viacerých oprávnených krajín. 

Mali by však byť organizované takým spôsobom, aby sa do nich zapojili účastníci z najmenej 

dvoch krajín (pozri oddiel 6.1). 

 Na projektoch sa môžu zúčastniť aj sudcovia z krajín, ktoré nie sú uvedené medzi 

oprávnenými krajinami, a osoby iné ako sudcovia, a to za predpokladu, že značná časť 

cieľovej skupiny bude pozostávať zo sudcov vnútroštátnych súdov vymedzených v prvom 

odseku. Náklady spojené s ich účasťou však nesmú byť zahrnuté do oprávnených nákladov. 

3. Priority výzvy 

3.1 Prioritné oblasti 

Žiadatelia musia jasne uviesť, ktorej z nižšie uvedených priorít sa ich návrh týka. Projekty by 

sa mali týkať aspoň jednej z týchto oblastí: 

a) zlepšovanie vedomostí o práve hospodárskej súťaže EÚ, jeho uplatňovania a výkladu  

Projekty by mali pozostávať z činností odborného vzdelávania vo forme konferencií, 

seminárov, kolokvií, stretnutí a sympózií, ako aj krátkodobých či dlhodobých školení 

v oblasti práva hospodárskej súťaže EÚ pre cieľovú skupinu vymedzenú v bode 2.2. 

b) podpora vnútroštátnych justičných inštitúcií, pokiaľ ide o vedomosti v oblasti práva 

hospodárskej súťaže 

Projekty predkladané v rámci tejto kategórie by mala organizovať jedna alebo viacero 

vnútroštátnych justičných inštitúcií, predovšetkým v rámci počiatočnej odbornej prípravy 

sudcov a prokurátorov v oblasti uplatňovania práva hospodárskej súťaže EÚ. 

c) zlepšovanie a/alebo nadväzovanie spolupráce/kontaktov 

Projekty by mali zahŕňať činnosti na podporu spolupráce a/alebo nadväzovania kontaktov 

medzi sudcami vnútroštátnych súdov, najmä medzi justičnými orgánmi alebo inými 

verejnými či súkromnými organizáciami alebo združeniami pôsobiacimi v oblasti 

uplatňovania práva hospodárskej súťaže EÚ sudcami vnútroštátnych súdov alebo 

                                                 
2 Na účely tohto bodu znamená termín „oprávnené krajiny“ členské štáty EÚ s výnimkou Dánska, keďže, ako sa uvádza 

v odôvodnení 19 rozhodnutia č. 1149/2007/ES, Dánsko sa nezúčastnilo na prijímaní uvedeného rozhodnutia a preto ním 

nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Na programe sa môžu tiež zúčastniť organizácie z pristupujúcich a 

kandidátskych krajín EÚ a krajín západného Balkánu, ktoré sú súčasťou procesu stabilizácie a pridruženia, tie sa však 

môžu financovať až po splnení osobitných podmienok stanovených pre tieto krajiny (t. j. na to, aby sa tieto krajiny mohli 

zapojiť do programu, musia podpísať memorandum o porozumení a prispievať do rozpočtu Európskej únie). Chorvátska 

republika takéto memorandum podpísala 15. decembra 2011. 
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zodpovednými za podnecovanie a monitorovanie správneho uplatňovania práva 

hospodárskej súťaže EÚ sudcami vnútroštátnych súdov. 

Projekty sa môžu takisto týkať aktualizácie a/alebo prepojenia databáz alebo webových 

nástrojov s cezhraničným významom pre EÚ, ktorých cieľom je nadviazať alebo posilniť 

spoluprácu a šíriť informácie medzi sudcami na vnútroštátnej a európskej úrovni. 

Uvedené tri oblasti budú mať prioritu. V prípade, že zostanú k dispozícii finančné 

prostriedky, môže hodnotiaci výbor rozhodnúť o udelení grantov aj na projekty, ktoré sa 

zameriavajú na túto tému:  

d) rozvoj jazykových zručností justičných pracovníkov, pokiaľ ide o právnu terminológiu 

(pozri bod 2.2)  

Projekty by sa mali týkať rozvoja jazykových znalostí súvisiacich s právnou 

terminológiou používanou v pracovnom prostredí justičných pracovníkov, ktorí sa 

zaoberajú uplatňovaním právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže. Mali by 

zahŕňať špecifickú jazykovú prípravu v oblasti právnej terminológie vo forme 

krátkodobých alebo dlhodobých kurzov. Hlavným cieľom projektov by malo byť 

prekonanie geografických/jazykových prekážok v záujme vytvorenia súboru spoločných 

vedomostí z justičnej oblasti na európskej úrovni.  

3.2 Geografický rozsah pôsobnosti 

Projekty by sa mali zameriavať na účastníkov z aspoň jednej krajiny (pozri bod 2.2), 

dodatočné body sa však pripíšu projektom, ktoré sa budú zameriavať na účastníkov z rôznych 

krajín (tak v rámci cieľovej skupiny, ako aj partnerstva) na európskej úrovni a/alebo na 

účastníkov z krajín, ktoré boli v rámci predchádzajúcich projektov financovaných z programu 

odborného vzdelávania sudcov vnútroštátnych súdov v oblasti práva hospodárskej súťaže
3
 

menej zastúpené. 

4. Harmonogram a dostupný rozpočet 

 Etapy Orientačné plánovanie 

a) Uverejnenie výzvy  16. 2. 2013 

b) Lehota na predkladanie žiadostí 30. 4. 2013 

c) Obdobie vyhodnocovania máj – júl 2013 

d) Informovanie žiadateľov september – október 2013 

e) Podpísanie dohody o grante  október – november 2013 

f) Začiatok opatrenia/pracovného programu január 2014 

 

                                                 
3Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili odborného vzdelávania, v členení podľa štátnej príslušnosti je uvedený na našej 

webovej stránke: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
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 Celkové rozpočtové prostriedky vyčlenené na spolufinancovanie projektov predložených 

v rámci tejto výzvy predstavujú 800 000 EUR. 

 Táto suma závisí od toho, či budú rozpočtové prostriedky plánované v návrhu rozpočtu na rok 

2013 dostupné po prijatí rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým orgánom alebo či budú zahrnuté 

v predbežných dvanástinách. 

 Granty sa môžu udeliť vo výške najviac 400 000 EUR a najmenej 10 000 EUR.  

 Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. 

5. Podmienky prípustnosti  

 Žiadosti musia byť zaslané pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v oddiele 

4. 

 

 Žiadosti sa musia predložiť písomne a zaslať poštou (pozri oddiel 8), pričom sa musia použiť 

formuláre žiadosti a jej príloh, ktoré sú k dispozícii na stránke: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá. 

 

6. Kritériá vylúčenia, oprávnenosti, výberu a vyhodnotenia 

6.1 Kritéria oprávnenosti 

 

Projekty: 

 

a) musia byť predložené orgánmi, verejnými alebo súkromnými organizáciami so sídlom 

v jednej z oprávnených krajín. Organizácie z tretích krajín sa do projektov môžu zapojiť ako 

pridružení partneri, ale nesmú predkladať projekty ani byť spolužiadateľmi 

(spolupríjemcami). 

 

Subjekty zriadené Európskou úniou, na ktoré sa vzťahuje článok 208 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách, nie sú oprávnené žiadať o grant, ale môžu sa pripojiť k žiadosti, 

ak je to vymedzené v podmienkach výzvy na predkladanie návrhov. Ich náklady sa však 

nemôžu spolufinancovať z grantu.  

 

b)  musia byť nadnárodné a musia zahŕňať organizácie z aspoň dvoch členských štátov EÚ alebo 

z jedného členského štátu a jednej oprávnenej krajiny. Táto požiadavka môže byť splnená 

prostredníctvom spoluúčasti na organizácii opatrenia alebo prostredníctvom účasti napríklad 

v úlohe prednášateľa, účastníkov atď.  

 

c) musia byť zamerané na členov cieľovej skupiny vymedzenej v rámci bodu 2.2 tejto výzvy na 

predkladanie návrhov. 

 

d) musia zahŕňať vyvážený rozpočet uvádzajúci iné zdroje spolufinancovania než je rozpočet 

EÚ (spolufinancovanie z EÚ môže pokrývať najviac 80 % celkových oprávnených nákladov). 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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e) musia žiadať o grant z EÚ, ktorého hodnota nesmie byť nižšia ako 10 000 EUR alebo vyššia 

ako 400 000 EUR. 

 

f) nesmú byť ukončené alebo sa nesmú začať pred dátumom predloženia žiadosti o grant. 

 

6.2 Kritériá vylúčenia 

 

6.2.1   Vylúčenie z účasti 

Z účasti na tejto výzve na predkladanie návrhov budú vylúčení žiadatelia, ktorí sa nachádzajú 

v jednej z týchto situácií: 

(a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu 

s veriteľmi, pozastavili svoju podnikateľskú činnosť, je voči nim vedené konanie v týchto 

veciach alebo sa nachádzajú v akejkoľvek obdobnej situácii vyplývajúcej z podobného 

konania stanoveného vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch; 

(b) oni alebo osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia 

alebo ich kontrolovať, boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich výkonu činnosti 

rozsudkom príslušného orgánu členského štátu, ktorý má účinok res judicata; 

(c) dopustili sa vážneho profesionálneho pochybenia, ktoré môže verejný obstarávateľ 

preukázať prostredníctvom akýchkoľvek odôvodnených prostriedkov vrátane rozhodnutí 

EIB a medzinárodných organizácií; 

(d) neplnia si záväzky týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo 

platenia daní v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo právnymi 

predpismi krajiny zodpovedného povoľujúceho úradníka, či právnymi predpismi krajiny, 

v ktorej sa má dohoda o grante plniť; 

(e) oni alebo osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia 

alebo ich kontrolovať, boli odsúdení rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, za podvod, 

korupciu, účasť v zločineckej organizácii, pranie špinavých peňazí alebo akékoľvek iné 

protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie; 

(f) je im v súčasnosti uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1. 

6.2.2 Vylúčenie z udelenia grantu: 

Finančná pomoc sa neposkytne žiadateľom, ktorí sa počas postupu udeľovania grantu: 

g) nachádzajú v situácii konfliktu záujmov; 

h) boli uznaní vinnými zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných 

Komisiou v súvislosti s ich účasťou na postupe udeľovania grantu alebo tieto informácie 

neposkytli; 

i) nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v oddiele 6.2, ktoré sú dôvodom na vylúčenie. 



 7 

Žiadateľom alebo prípadne pridruženým subjektom, ktorí boli uznaní vinnými zo 

skresľovania skutočností, môžu byť uložené administratívne a finančné sankcie. 

Žiadatelia musia podpísať čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že sa nenachádzajú v žiadnej 

zo situácií uvedených v oddiele 6.2, pričom na tento účel vyplnia príslušný formulár priložený 

k formuláru žiadosti, ktorý je pripojený k výzve na predkladanie návrhov a uvádza sa na našej 

webovej stránke (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). V prípade 

grantov s nízkou hodnotou (≤ EUR 60 000) sa takéto potvrdenie nevyžaduje. 

 

6.3 Kritéria výberu 

 

Návrhy, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti a vylúčenia, sa budú vyhodnocovať na základe 

finančnej a operačnej spôsobilosti. 

 

6.3.1  Finančná spôsobilosť
4
 

 

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, aby mohli pokračovať 

v činnosti počas trvania projektu, a musia sa podieľať na jeho financovaní. Finančná 

spôsobilosť sa bude posudzovať na základe týchto podkladov, ktoré je potrebné predložiť 

spolu so žiadosťou (overenie finančnej spôsobilosti sa nevzťahuje na verejnoprávne subjekty 

ani medzinárodné organizácie): 

a) Granty s nízkou hodnotou (≤ EUR 60 000): čestné vyhlásenie.  

b) Granty s hodnotou > EUR 60 000: čestné vyhlásenie a 

BUĎ 

výkaz ziskov a strát, súvaha za posledný finančný rok, za ktorý sa vykonala uzávierka,  

ALEBO 

v prípade novovzniknutých subjektov môžu byť uvedené dokumenty nahradené 

obchodným plánom. 

Ak sa Európska komisia bude domnievať, že finančná spôsobilosť nie je na základe týchto 

dokumentov uspokojivo preukázaná, môže: 

o  požadovať ďalšie informácie, 

o ponúknuť dohodu o grante bez predbežného financovania, 

o ponúknuť dohodu o grante s predbežným financovaním vyplácaným v splátkach, 

o ponúknuť dohodu o grante s predbežným financovaním krytým bankovou zárukou
5
, 

o zamietnuť žiadosť. 

6.3.2 Operačná spôsobilosť
6
 

Žiadatelia musia mať odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu potrebnú na dokončenie projektu 

alebo pracovného programu. Žiadatelia musia predložiť čestné vyhlásenie a tieto podklady: 

                                                 
4 Článok 131 ods. 3 – článok 132 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, článok 202 pravidiel uplatňovania. 
5 Článok 134 nariadenia o rozpočtových pravidlách, článok 206 pravidiel uplatňovania. 
6 Článok 131 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, článok 202 pravidiel uplatňovania. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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 prípadné správy o činnosti organizácie,  

 krátky opis existujúcich odborných spôsobilostí/zdrojov, ktoré sa použijú na realizáciu 

projektu a/alebo životopisy osôb primárne zodpovedných za riadenie a vykonávanie 

činnosti, 

 úplný zoznam predchádzajúcich projektov a realizovaných činností spojených 

s oblasťou politiky danej výzvy alebo s opatreniami, ktoré sa majú vykonať; 

 súpis fyzických alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa použijú v rámci projektu. 

 

6.4 Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

 

Hodnotiť sa budú len návrhy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá výberu. Účelom kritérií na 

vyhodnotenie návrhov je zabezpečiť, aby boli vybrané projekty vysokej kvality, ktoré budú 

v čo najväčšej miere napĺňať ciele a priority tejto výzvy, a to nákladovo efektívnym 

spôsobom. Je potrebné hľadať synergie s ostatnými nástrojmi a programami EÚ 

a predchádzať prekrývaniu a duplicite s prebiehajúcimi činnosťami. Všetky projekty sa budú 

posudzovať na základe týchto kritérií: 

 

1) Relevantnosť z hľadiska cieľov a priorít výzvy (30 bodov) 

a) rozsah, v ktorom návrh zodpovedá cieľom výzvy (10 bodov) 

b) rozsah, v ktorom návrh zodpovedá prioritným oblastiam stanoveným vo výzve (10 bodov) 

c)  relevantnosť činnosti/potrieb odborného vzdelávania, ktoré projekt pokrýva, a/alebo 

relevantnosť očakávaných výsledkov a vplyvu na cieľovú skupinu (10 bodov) 

2) Kvalita projektu, pokiaľ ide o jeho koncepciu, prezentáciu, organizáciu a realizáciu (30 

bodov) 

a) Sú metódy (prístup, podrobnosti a osobitosti navrhnutých činností, kvalita prednášajúcich, 

monitorovacie systémy, marketingové stratégie atď.) a časový harmonogram vhodné na 

dosiahnutie želaného výsledku projektu? (10 bodov) 

b) Sú navrhované činnosti vhodné z hľadiska očakávanej cieľovej skupiny? (10 bodov) 

c) Do akej miery sa pri organizácii projektu kladie dôraz na vyvážené rozdelenie úloh 

a najlepší výber odborných znalostí? (10 bodov) 

3) Pomer medzi kvalitou a cenou/nákladová efektívnosť (20 bodov) 

a) Je predbežný rozpočet vzhľadom na očakávané výsledky primeraný? (10 bodov) 

b) Predstavujú náklady plánované v súvislosti s projektom dobrý pomer medzi kvalitou 

a cenou? (10 bodov) 

4) Šírenie výsledkov a udržateľnosť (10 bodov)  

a) Boli prijaté účinné opatrenia na vhodné a včasné šírenie/poskytovanie výsledkov? (5 bodov) 
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b) Je pravdepodobné, že výsledky budú mať trvalo udržateľný dosah? (5 bodov) 

5) Európsky rozmer: geografická pôsobnosť projektu, pokiaľ ide o partnerov, účastníkov 

a cieľovú skupinu, a jeho pridaná hodnota na európskej úrovni (10 bodov) 

a) Aká vysoká je pridaná hodnota projektu (zahrnutie účastníkov s rôznou štátnou 

príslušnosťou do cieľovej skupiny a/alebo ako partnerov) na európskej úrovni? (5 bodov) 

b) Zodpovedá návrh geografickému rozsahu pôsobnosti stanovenému vo výzve? (5 bodov)  

Body sa pridelia projektom vzťahujúcim sa na štátnych príslušníkov krajín, ktoré boli 

v rámci predchádzajúcich projektov financovaných z programu odborného vzdelávania 

sudcov vnútroštátnych súdov v oblasti práva hospodárskej súťaže
7
 menej pokryté. 

 

Projektu môže byť udelený grant, len ak získa najmenej 60 zo 100 bodov a aspoň 50 % 

možných bodov za kritériá 1, 2 a 3. 

V priebehu hodnotenia môže Komisia požadovať ďalšie doklady/vysvetlenia vrátane dialógu so 

žiadateľom o akýchkoľvek nevyhnutných technických a finančných úpravách. Po ukončení 

hodnotiaceho postupu a prijatí stanoviska programového výboru a rozhodnutia Komisie bude 

Komisia informovať každého žiadateľa o konečnom rozhodnutí, ktoré prijala, a ďalších 

krokoch. Komisia následne začne postupy potrebné na prípravu dohody o grante pre úspešné 

žiadosti. 

7. Finančné ustanovenia
8
 

7.1 Príjemcovia by pri realizácii projektov mali dodržiavať ustanovenia nariadenia 

o rozpočtových pravidlách (a najmä ustanovenia hlavy VI prvej časti) a pravidlá ich 

uplatňovania z roku 2012
9
. 

7.2 Grant poskytnutý z programu by nemal pokrývať celé náklady na opatrenie; príspevok EÚ je 

obmedzený na najviac 80 % celkových oprávnených nákladov na opatrenie. V dôsledku toho 

musí byť najmenej 20 % celkových oprávnených nákladov pokrytých žiadateľom, partnermi 

alebo iným poskytovateľom finančných prostriedkov.  

7.3 Zákaz kumulácie: spolufinancovanie projektu v rámci tohto programu sa nemôže kombinovať 

s iným spolufinancovaním z ďalšieho programu financovaného z rozpočtu Európskej únie. 

7.4 Zákaz retroaktivity: Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli 

ukončené. Grant môže byť udelený na opatrenie, ktoré sa už začalo uskutočňovať, avšak iba 

vtedy, keď žiadateľ môže preukázať, že opatrenie bolo potrebné začať uskutočňovať pred 

                                                 
7
 Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili odborného vzdelávania, v členení podľa štátnej príslušnosti je uvedený na našej 

webovej stránke: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 
8 Ďalšie ustanovenia sú uvedené vo vzore dohody o grante, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke. 
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:SK:PDF. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:EN:PDF#page=3. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:SK:PDF
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podpisom dohody o grante alebo oznámením rozhodnutia o grante. V takýchto prípadoch 

nesmú byť výdavky oprávnené na financovanie vynaložené pred dňom predloženia žiadosti 

o grant, s výnimkou riadne odôvodnených výnimočných prípadov stanovených v základnom 

akte (rozhodnutie 1149/2007/ES). 

7.5 Vecné príspevky nemôžu byť zahrnuté do rozpočtu projektu ako výdavky a neuznávajú sa 

ako spolufinancovanie. 

7.6 Pravidlá týkajúce sa oprávnených nákladov sú opísané vo všeobecných podmienkach návrhu 

dohody o grante, ktorá je pripojená k tejto výzve na predkladanie návrhov. 

7.7 Žiadateľ musí predložiť odhad rozpočtu v eurách. 

7.8 Náklady na ubytovanie a stravovanie/nápoje sa uhradia ako paušálna suma na deň, a to na 

základe sadzieb príspevkov na ubytovanie a denných diét na služobné cesty zamestnancov 

Európskej komisie. V prípade poldenných seminárov sa uplatní 50 % dennej sadzby. 

7.9 Príjemcom (alebo spolupríjemcami v prípade viacerých príjemcov) je vedúci projektu, 

ktorému sa grant vyplatí. Oprávnené sú výlučne náklady, ktoré vznikli príjemcovi. 

Služby/tovar musia byť objednané príjemcom a faktúry musia byť vystavené na jeho meno. 

Ak služby/tovar objednávajú iní partneri, ktorí za ne aj platia, považujú sa tieto služby/tovar 

za vecné príspevky, a preto nemôžu byť zahrnuté do oprávnených nákladov. 

7.10 Projekty musia byť neziskové. Zisk je vymedzený ako akákoľvek suma, o ktorú skutočné 

celkové príjmy projektu presahujú skutočné celkové náklady. Akýkoľvek zistený zisk povedie 

k zodpovedajúcemu zníženiu výšky grantu. 

7.11 Komisia môže udeliť grant v nižšej výške, než akú žiadateľ požadoval. Ak je suma 

poskytnutá Komisiou nižšia ako finančná pomoc, o ktorú žiadateľ žiadal, je na ňom, aby 

našiel potrebné dodatočné zdroje alebo znížil celkové náklady projektu tak, aby zaistil jeho 

životaschopnosť bez toho, aby sa odchyľoval od cieľov projektu alebo jeho obsahu. V iných 

prípadoch možno rozhodnúť o tom, že sa pomoc poskytne len na určitú časť navrhovanej 

aktivity. Komisia nebude financovať ten istý projekt dvakrát. 

7.12 Suma poskytnutá Komisiou bude úmerná odhadovaným celkovým nákladom projektu 

a v prípade, že skutočné celkové náklady projektu budú nižšie ako odhadované celkové 

náklady, sa pomerne zníži. 

7.13 Na udelené granty sa bude vzťahovať písomná dohoda vymedzujúca okrem iného podmienky 

náhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov. V závislosti od 

konkrétneho prípadu sa v prípade potreby použije dohoda o grante na činnosť s jedným 

príjemcom alebo s viacerými príjemcami. Dohoda je štandardnou dohodou a jej podmienky 

nie je možné meniť, ani nie sú predmetom rokovaní. 

7.14 Platobné podmienky: Komisia spravidla vypláca grant v dvoch splátkach: predbežnú platbu 

(až do výšky 50 % z celkovej sumy grantu) pri podpise dohody o grante na žiadosť príjemcu; 

a zostatok potom, ako Komisia dostane a schváli záverečnú správu a konečný finančný výkaz 

projektu.  
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8. Predkladanie žiadostí 

8.1 Žiadosti by sa mali predkladať na štandardnom formulári žiadosti, ku ktorému budú priložené 

požadované prílohy uvedené v žiadosti v časti F.  

8.2 Žiadosť musí byť podpísaná osobou, ktorá je oprávnená právne zastupovať žiadateľa.  

8.3 Formuláre sú k dispozícii na stiahnutie z tejto webovej stránky: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Asistenčné pracovisko: Otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov možno zasielať 

elektronickou poštou na adresu COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4 Žiadosti musia byť úplné (musia zahŕňať všetky dokumenty uvedené v prílohe „Check 

list for applicants“), podpísané, datované a musia byť predložené v dvoch vyhotoveniach 

(jeden podpísaný originál a jedna kópia v elektronickej forme), a to najneskôr v utorok 

30. apríla 2013, poštou alebo expresnou doručovacou službou (rozhoduje dátum na 

poštovej pečiatke alebo potvrdenie prijatia expresnou doručovacou službou):  

Adresa v prípade zaslania poštou: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Brusel 

Belgicko 

Adresa v prípade osobného doručenia alebo doručenia expresnou kuriérskou službou: 

European Commission 

Competition Directorate General – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgicko 

 

Zabezpečte, aby na obálke bolo jasne uvedené: „CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE 

OPENED BY THE REGISTRY“. 

 

 

8.5 Žiadosti sa môžu predkladať v jednom z úradných jazykov Európskej únie, ale podľa 

možnosti v angličtine, na formulári žiadosti. Ak sa žiadosť predložila v inom jazyku ako 

v angličtine, musí sa priložiť zhrnutie v anglickom jazyku.  

8.6 Žiadatelia budú o výsledkoch hodnotenia svojich projektov informovaní v čo najkratšom 

čase. Žiadatelia by si však mali byť vedomí toho, že celý postup udeľovania grantov 

zvyčajne trvá približne 9 – 12 mesiacov od dátumu uverejnenia výzvy na predkladanie 

návrhov. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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9.  Úvodné stretnutie 

 Rozpočet k návrhu musí zahŕňať cestovné náklady do a z Bruselu a jedno prenocovanie (ak 

je to potrebné) pre jedného alebo dvoch zástupcov koordinujúcej organizácie (aspoň 

koordinátora projektu, ale v ideálnom prípade aj finančného koordinátora, pokiaľ nejde o tú 

istú osobu). Tieto náklady majú umožniť úspešným uchádzačom zúčastniť sa na 

jednodňovom úvodnom stretnutí zameranom na riadenie projektu, administratívne aspekty 

a oznamovacie povinnosti. 

10. Obdobie realizácie projektu a ďalšie aspekty 

10.1 Projekty môžu trvať najviac 24 mesiacov. Vzhľadom na trvanie postupu udeľovania grantov 

(pozri bod 8.6) by však žiadatelia mali zabezpečiť, aby sa opatrenie nezačalo pred 

podpísaním dohody o grante (pozri aj oddiel 7.4). 

10.2 Návrh dohody o grante sa stane právne záväzným až potom, ako ho podpíše aj Komisia.  

10.3 Po ukončení projektu a v rámci lehoty stanovenej v dohode o grante musia príjemcovia 

zaslať Komisii, na vyššie uvedenú adresu, záverečnú správu o projekte ktorej súčasťou je 

záverečná technická a finančná správa a žiadosť o vyplatenie zostatku. V záverečnej 

správe by mali byť uvedené všetky prekážky, s ktorými sa príjemca stretol, hodnotenie 

účastníkov (napr. prostredníctvom formulárov spätnej väzby), dosiahnuté výsledky, šírenie 

týchto výsledkov a závery, ku ktorým sa dospeje.  

10.4 Komisia môže požiadať príjemcov, aby jej sprístupnili výsledky vo forme, ktorá je 

použiteľná a vhodná na ich šírenie (ako sú napríklad manuály, publikácie, softvér 

a internetové stránky) a nepodlieha autorským právam. 

11. Publicita 

11.1 Všetky granty udelené v priebehu jedného finančného roka musia byť zverejnené na 

internetových stránkach inštitúcií Únie v prvej polovici roka nasledujúceho po uzatvorení 

rozpočtového roka, v ktorom sa udelili. Tieto informácie môžu byť uverejnené aj iným 

vhodným spôsobom vrátane Úradného vestníka Európskej únie. Komisia uverejní tieto 

informácie: 

 – názov/meno a adresu príjemcu, 

 – predmet grantu a konečné skóre, 

 – výšku poskytnutej sumy. 

 

 Na základe odôvodnenej a riadne podloženej požiadavky príjemcu
10

 predloženej v čase 

podania žiadosti sa od uverejnenia upustí, ak takéto uverejnenie ohrozuje práva a slobody 

dotknutých osôb chránené Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodzuje 

obchodné záujmy príjemcov. 

 

                                                 
10 Článok 35 a článok 128 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, články 21 a 191 pravidiel uplatňovania. 
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11.2 Príjemcovia musia vo všetkých publikáciách alebo v spojení s činnosťami, na ktoré sa grant 

používa, jednoznačne priznať príspevok Európskej únie. V tejto súvislosti sa od príjemcov 

vyžaduje, aby názov a logo Európskej komisie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých 

svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných výrobkoch realizovaných v rámci 

spolufinancovaného projektu.  

Na tento účel musia používať text, logo a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, ktoré sú 

k dispozícii na stránke http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_en.htm. 

 Ak táto požiadavka nebude v plnej miere splnená, môže sa výška grantu príjemcu znížiť 

v súlade s ustanoveniami dohody o grante alebo rozhodnutia o udelení grantu. Príjemca 

okrem toho zašle všetkým účastníkom projektu hodnotiaci formulár, ktorého výsledky sa 

oznámia Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre hospodársku súťaž. 

12. Ochrana údajov 

 Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov zahŕňa zaznamenanie a spracovanie 

osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis). Takéto údaje sa budú spracovávať 

podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a požadované osobné údaje sú potrebné na vyhodnotenie 

žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov; Riaditeľstvo pre register 

a zdroje Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, ktoré je prevádzkovateľom 

údajov, ich bude spracovávať výlučne na tento účel. Podrobné informácie týkajúce sa 

spracovania osobných údajov sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré 

sa nachádza na stránke: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

 Vaše osobné údaje môžu byť účtovníkom Komisie zaznamenané iba v systéme včasného 

varovania (EWS) alebo v systéme včasného varovania a v centrálnej databáze vylúčených 

subjektov (CED), a to ak sa nachádzate v jednej zo situácií uvedených v:  

 – rozhodnutí Komisie 2008/969 zo 16. 12. 2008 o systéme včasného varovania (viac 

informácií je k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m ), alebo 

– nariadení Komisie 2008/1302 zo 17. 12. 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

(viac informácií je k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).  

13. Sťažnosti adresované ombudsmanovi EÚ 

 Ak jednotlivci alebo dotknuté subjekty v ktoromkoľvek štádiu administratívneho 

spracovávania materiálov súvisiacich s grantom dospejú k názoru, že v rámci 

administratívneho postupu došlo k nedostatkom, môžu bez ohľadu na akékoľvek iné 

prostriedky nápravy, predložiť sťažnosť ombudsmanovi EÚ, v súlade s článkom 228 ods. 1 

ZFEÚ a podmienkami stanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu z 9. marca 1994 
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o nariadeniach a všeobecných podmienkach, ktoré upravujú výkon povinností 

ombudsmana, uverejnenom v Úradnom vestníku ES L 113 zo 4. mája 1994. 

 


