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SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM  
 

DOHODA O GRANTE ERV č. XXX 
 

NÁZOV PROJEKTU [SKRATKA alebo KRÁTKY NÁZOV] 
 

PODPORA NA HRANIČNÝ VÝSKUM  
 
 
[Európske spoločenstvo (ďalej len „Spoločenstvo“), zastúpené [Komisiou Európskych 
spoločenstiev (ďalej len „Komisia“)] / [(Výkonnou agentúrou Európskej rady pre výskum (ďalej 
len „agentúra“) konajúce na základe právomocí delegovaných Komisiou Európskych spoločenstiev 
(ďalej len „Komisia“)]   
 
 na jednej strane  
 
a ((názov právneho subjektu, ktorý hostí a najíma hlavného riešiteľa, a právna forma) 
(vnútroštátne registračné číslo, ak sa používa)), so sídlom v (úplná adresa -  
mesto/štát/provincia/krajina) zastúpený (meno zákonného zástupcu), (funkcia), alebo jej/jeho/ich 
splnomocneným zástupcom (ďalej len „príjemca“)  
 
 na druhej strane  
 
SA DOHODLI na týchto pravidlách a podmienkach vrátane pravidiel a podmienok uvedených 
v nasledujúcich prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody o grante (ďalej len „dohoda 
o grante“). 
 
 Príloha I   - Opis práce 

 Príloha II  - Všeobecné podmienky ERV  – [jediný príjemca][viacerí príjemcovia] v 
znení uverejnenom v (odkaz na anglickú verziu Ú. v. EÚ) 

 [Príloha III - Formulár ERV týkajúci sa pristúpenia nových a ostatných príjemcov 
k dohode o grante v znení uverejnenom v (odkaz na anglickú verziu Ú. v. EÚ)]  

 [Príloha IV  - Formulár finančného výkazu v znení uverejnenom v (odkaz na anglickú 
verziu Ú. v. EÚ)] 

 [Príloha V - a) „Špecifikácie pre osvedčenie finančných výkazov“ a b) „Špecifikácie pre 
osvedčenie o metodike“ v znení uverejnenom v (odkaz na anglickú 
verziu Ú. v. EÚ)] 

 
 
Článok 1 – Oblasť pôsobnosti  
 
1. Spoločenstvo rozhodlo, aby sa poskytol finančný príspevok na implementáciu projektu 
vymedzeného v prílohe I, ktoré názov je [ názov projektu ] (ďalej len „projekt“) a to v rámci 
špecifického programu Idey a za podmienok ustanovených v tejto dohode o grante. 
 
 
Článok 2 – Hlavný riešiteľ 
 
1. „Hlavný riešiteľ“ v znení definície v prílohe II je (meno, dátum a miesto narodenia hlavného 
riešiteľa) [štátna príslušnosť, cestovný pas č. xxxx, číslo občianskeho preukazu…]. 
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2. Príjemca uzavrie s „hlavným riešiteľom“ doplnkovú dohodu1.  Ustanovenia doplnkovej 
dohody, ktoré nie sú v súlade s touto dohodou o grante, sa na účely tejto dohody o grante pokladajú za 
neplatné.  
 
Príjemca odovzdá spolu s podpísanou dohodou o grante podpísaný odpis tejto doplnkovej dohody.  
 
 
Článok 3 – Dĺžka trvania a dátum začatia projektu 
 
Dĺžka trvania projektu je [uveďte počet] mesiacov od  
[MOŽNOSŤ: prvého dňa mesiaca po nadobudnutí platnosti dohody o grante]  
[MOŽNOSŤ: uveďte pevne stanovený dátum začatia]2  
[MOŽNOSŤ: skutočný dátum začatia, ktorý notifikoval príjemca a ktorý musí byť v lehote [uveďte 
počet] mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o grante] (ďalej len „dátum začatia“). 
 
 
Článok 4 – Vykazované obdobia a jazyk, v ktorom sa predkladajú správy 
 
1. Projekt je rozdelený do období predkladania správ o vedeckej činnosti, ktoré majú túto dĺžku 
trvania: 
 
 - PA: od mesiaca 1 do mesiaca X 
 - PB: od mesiaca X+1 do mesiaca Y 
 - PC: od mesiaca Y+1 do mesiaca Z 
 - (…) 
 - [záverečné]: od mesiaca [N+1] do posledného mesiaca projektu 
 
Všetky správy o vedeckej činnosti požadované na základe tejto dohody o grante sú v [uveďte jazyk]. 
 
2. Projekt je rozdelený na vykazované obdobia finančného riadenia, ktoré majú túto dĺžku trvania: 
 
 - P1: od mesiaca 1 do mesiaca X' 
 - P2: od mesiaca X'+1 do mesiaca Y' 
 - P3: od mesiaca Y'+1 do mesiaca Z' 
 - (…) 
 - [záverečné]: od mesiaca [N'+1] do posledného mesiaca projektu 
 
Všetky správy o finančnom riadení požadované na základe tejto dohody o grante sú v [uveďte jazyk]. 
 
 
Článok 5 – Maximálny finančný príspevok Spoločenstva  
 
1. Maximálny finančný príspevok Spoločenstva na projekt je [uveďte sumu] ([uveďte sumu slovami] 
EUR). Skutočný finančný príspevok Spoločenstva sa vypočíta v súlade s ustanoveniami tejto dohody 
o grante. 
 

                                                 
1  Šablónu s minimálnymi požiadavkami na základe ustanovení prílohy II poskytne Komisia.  
2  POZNÁMKA: V prípadoch, keď dátum začatia projektu predchádza podpisu dohody o grante obidvoma 

stranami, t. j. predchádza nadobudnutiu jej platnosti, sa podľa článku 112 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách vyžaduje, aby príjemca preukázal potrebu začať akciu pred podpisom dohody. Dátum začatia 
projektu vonkoncom nemôže byť pred predložením návrhu. 
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2. Finančný príspevok Spoločenstva je vo forme grantu do rozpočtu v znení spresnenom v tabuľke, v 
ktorej sa uvádza odhadovaný rozpis rozpočtu, obsiahnutej v prílohe I.   
 
3. Bankový účet príjemcu, na ktorý sa prevádzajú všetky platby finančného príspevku Spoločenstva, 
je: 
Meno majiteľa účtu: 
Názov banky: 
Bankové spojenie: IBAN/identifikačný kód banky a číslo 
 
 
Článok 6 – Predfinancovanie  
 
 
1. Predfinancovanie vo výške [uveďte sumu] EUR ([uveďte sumu slovami3] EUR) sa zaplatí 

príjemcovi do 45 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody o grante. 
 
2.  Príjemca súhlasí s tým, že Komisia v jeho mene prevedie z predfinancovania do záručného fondu 

sumu [uveďte sumu] EUR ([uveďte sumu slovami] EUR), ktorá zodpovedá príspevku príjemcu 
do záručného fondu uvedeného v článku II.18 a predstavuje [5 %] maximálneho finančného 
príspevku Spoločenstva uvedeného v článku 5.1. Predfinancovanie uvedené v prvej zarážke sa 
pokladá prijaté príjemcom v plnej výške a bude ho musieť odôvodniť v súlade s touto dohodou 
o grante. 
 

Článok 7 – Osobitné doložky 
 
 [MOŽNOSŤ: [Na túto dohodu o grante sa vonkoncom neuplatňujú osobitné doložky.] 
 
 [MOŽNOSŤ: [Na túto dohodu o grante sa uplatňujú tieto osobitné doložky.] 
 
 
Článok 8 – Oznámenie 
 
1. Všetky oznámenia alebo žiadosti týkajúce sa dohody o grante obsahujú číslo dohody o grante, 
uvádza sa v nich povaha a podrobnosti žiadosti alebo oznámenia a predložia sa na tieto adresy: 

 
 Pre Komisiu:  Komisia Európskych spoločenstiev 
         [názov GR] 
        [B-1049 Brusel 
        [Belgicko]  
 
 Pre príjemcu:  [meno kontaktnej osoby] 
        [kontaktná adresa] 
 
 
2. V prípade informácií alebo dokumentov, ktoré sa majú posielať elektronickými prostriedkami, sa 
používajú tieto adresy: 

                                                 
3  POZNÁMKA: Táto suma je určená na to, aby sa príjemcom poskytla v medziobdobí záloha a bude 

dohodnutá počas rokovaní. V prípade projektov s viac ako 2 obdobiami by táto suma mohla byť približne 
160 % priemerného financovania na obdobie (priemer = celkový príspevok ES/počet období). 
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 Pre Komisiu:  

 Pre príjemcu:  

3. V prípade odmietnutia notifikácie alebo v prípade neprítomnosti adresáta je príjemca pokladaný za 
notifikovaného v deň posledného doručenia, ak notifikácia bola zaslaná na adresy uvedené v odsekoch 
1 a 2 a jeho zákonnému zástupcovi. 
 
4. Každé oznámenie alebo žiadosť týkajúce sa spracovania osobných údajov (článok II.13) sa 
predkladá osobe zodpovednej za spracovanie údajov, pričom sa použije(-ú) adresa(-y) Komisie 
uvedená(-é) v odsekoch 1 a 2. Vedúci oddelenia (zodpovedného služobného útvaru). 
 
 
Článok 9 - Rozhodné právo a príslušný súd 
 
Finančný príspevok Spoločenstva je príspevok z rozpočtu Spoločenstva na výskum s cieľom 
implementovať siedmy rámcový program pre výskum (7RP), pričom povinnosťou Komisie je vykonať 
tento program. Táto dohoda o grante sa teda riadi podmienkami tejto dohody o grante, aktmi 
Spoločenstva týkajúcimi sa 7RP, nariadením o rozpočtových pravidlách uplatniteľným na všeobecný 
rozpočet a jeho vykonávacími pravidlami a ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva a subsidiárne 
právom [krajina sídla schvaľujúceho úradníka zodpovedného na základe vnútorných pravidiel za 
vykonávanie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev].  
 
Príjemca si okrem toho uvedomuje a súhlasí s tým, že Komisia môže prijať rozhodnutie, ktorým sa 
ukladajú finančné povinnosti vymáhateľné v súlade s článkom 256 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva. 
 
Bez ohľadu na právo Komisie priamo prijímať rozhodnutia o vrátení prostriedkov uvedené 
v predchádzajúcom odseku, výhradnú právomoc na riešenie akéhokoľvek sporu medzi Spoločenstvom 
a príjemcom, týkajúceho sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti tejto dohody o grante a platnosti 
rozhodnutia uvedeného v druhom odseku, má Súd prvého stupňa, alebo vo veci odvolania Súdny dvor 
Európskych spoločenstiev. 
 
 
Článok 10 – Uplatňovanie ustanovení dohody o grante 
 
Všetky ustanovenia tejto časti dohody o grante majú prednosť pred ustanoveniami príloh a 
ustanovenia prílohy II majú prednosť pred ustanoveniami prílohy I. 
 
Osobitné doložky uvedené v článku 7 majú prednosť pred všetkými ostatnými ustanoveniami tejto 
dohody o grante. 
 
 
Článok 11 – Nadobudnutie platnosti dohody o grante 
 
Táto dohoda o grante nadobúda platnosť po jej podpísaní príjemcom a Komisiou dňom posledného 
podpisu. 
 
Vyhotovené v dvoch rovnopisoch v [jazyk]. 
 
 

Za príjemcu v [uveďte miesto]  
 
Názov právneho subjektu: 
Meno zákonného zástupcu: 
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Pečiatka organizácie (ak sa používa): 
 
Podpis zákonného zástupcu: 
Dátum: 
 

Za Komisiu v [Bruseli][Luxemburgu] 
 

Meno zákonného zástupcu: 
 

 
Podpis zákonného zástupcu:  
Dátum: 
 


