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DOPLNKOVÁ DOHODA  
(Podpora na hraničný výskum) 

 
[názov právneho subjektu, ktorý je hostiteľom hlavného riešiteľa a ktorý ho zároveň najíma], 
(ďalej len „príjemca“), 
 
na jednej strane,  
 
[meno hlavného riešiteľa, štátna príslušnosť, cestovný pas č. XXX], (ďalej len „hlavný 
riešiteľ“), 
 
na strane druhej,  
 
sa dohodli na nasledujúcich pravidlách a podmienkach a plne prijímajú pravidlá vymedzené v 
dohode o grante [dohoda o grante Európskej rady pre výskum (ERV) č. xxx), ktoré majú v 
tejto dohode ten istým význam. 1 
 
 

1.  Oblasť pôsobnosti dohody  
[ Tento oddiel by mal obsahovať aspoň toto:] 
 
Touto dohodou sa určujú podmienky na vykonávanie projektu „[úplný názov projektu]“ 
(ďalej len „projekt“) a súvisiace práva a povinnosti hlavného riešiteľa a príjemcu. 
Ustanovenia tejto doplnkovej dohody, ktoré nie sú zhodné s dohodou o grante, sa pokladajú 
za neplatné.  
 
 
 
 
 
 

2. Práva a povinnosti príjemcu  
[ Tento oddiel by mal obsahovať aspoň toto:] 
 
Príjemca je povinný: 
 

1. podporovať hlavného riešiteľa pri riadení tímu a poskytovať hlavnému riešiteľovi 
primeranú administratívnu pomoc, najmä pokiaľ ide o tieto veci: 

a. včasnosť a zrozumiteľnosť finančných informácií, 

b. všeobecné riadenie a vykazovanie financií, 

c. poradenstvo v oblasti vnútorných stratégií príjemcu a politík ERV alebo 
Komisie, 

d. organizácia stretnutí k projektom ako aj všeobecná logistika projektu. 

                                                 
1 Dohoda o grante znamená dohoda pre granty na hraničný výskum ERV, vrátane jej príloh, medzi príjemcom a 
Komisiou v rámci Siedmeho rámcového programu (7RP). 
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2. poskytovať podporu v oblasti výskumu hlavnému riešiteľovi a členom jeho tímu po 
celý čas trvania projektu v súlade s prílohou I, najmä pokiaľ ide o infraštruktúru, 
vybavenie, výrobky a ostatné služby potrebné na vykonávanie výskumu;  

 
3. zabezpečovať, aby hlavný riešiteľ a členovia jeho tímu mali bezplatné práva na prístup 

k východiskovým i novým znalostiam, ktoré potrebujú pre svoje aktivity v rámci 
projektu, ako je spresnené v prílohe I; 

4. zaručiť hlavnému riešiteľovi primerané zmluvné podmienky, najmä pokiaľ ide o tieto 
veci:   

a. poskytovanie dovolenky za kalendárny rok, dovolenky v prípade 
práceneschopnosti a rodičovskej dovolenky, 

b. normy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 

c. všeobecný systém sociálneho zabezpečenia, ako napríklad nárok na 
dôchodok. 

6. zabezpečiť hlavnému riešiteľovi potrebnú autonómiu, najmä pokiaľ ide o tieto veci:   
 

a. výber ďalších členov tímu, ktorých hostiteľom sú príjemca alebo iné 
právne subjekty, ktoré ich zároveň najímajú, v súlade s profilmi 
potrebnými na vykonávanie výskumu, vrátane zodpovedajúcej reklamy;   

 
b. kontrola nad rozpočtom v zmysle jeho využívania na dosiahnutie 

vedeckých cieľov; 
 

c. oprávnenie predkladať Komisii vedecké správy; 
 

d. oprávnenie publikovať ako hlavný autor a prizvať ako spoluautorov iba 
osoby, ktoré sa významne pričinili o prácu, o ktorej sa podáva správa.  

7. informovať hlavného riešiteľa o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na 
vykonávanie projektu a môžu viesť k pozastaveniu alebo skončeniu dohody o grante; 

8. v závislosti od dodržiavania uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov a od 
súhlasu Komisie previesť celý projekt alebo jeho časť a akékoľvek predfinancovanie 
grantu, na ktoré sa nevzťahuje uznaný nárok na náklady, na nového príjemcu, pokiaľ 
je hlavný riešiteľ rozhodnutý previesť projekt na tohto nového príjemcu. Príjemca 
predloží platnú žiadosť o zmenu, alebo Komisiu v prípade námietok proti prevodu 
projektu informuje. 

 
 
 

3. Práva a povinnosti hlavného riešiteľa 
[Tento oddiel by mal obsahovať aspoň toto:] 
 
 

Hlavný riešiteľ:  



 3

 
1. 

a) podniká všetky zodpovedajúce kroky na účinný dozor nad vedeckým a 
technologickým vykonávaním projektu; 

b) je zodpovedný za predkladanie vedeckých správ a účinne prispieva k predkladaniu 
správ o finančnom riadení projektu; 

c) včas informuje príjemcu o každej udalosti alebo zmene okolností, ktorá 
pravdepodobne bude mať vplyv na plnenie dohody o grante, okrem iného o: 

- plánovanom prevode projektu na nového príjemcu, 

- akejkoľvek úprave týkajúcej sa informácií, ktoré slúžili ako podklad na 
podpis doplnkovej dohody uvedenej v článku 2 dohody o grante ERV, 

- akejkoľvek úprave, ktorá sa týka informácií, ktoré slúžili ako podklad na 
udelenie grantu ERV pre hraničný výskum, 

- akýchkoľvek osobných dôvodoch, ktoré majú vplyv na vykonávanie 
projektu, 

d) dodržiava pravidlá dôvernosti v súlade s článkom II.9 dohody o grante ERV; 

e) v rámci akýchkoľvek aktivít v súvislosti so šírením, napríklad v súvisiacich 
publikáciách alebo iných médiách, poďakuje za podporu grantu ERV na hraničný 
výskum zo strany Spoločenstva v súlade s článkom II.12 prílohy II k dohode o 
grante ERV; 

2. hlavný riešiteľ dodržiava počas projektu i po jeho skončení práva duševného vlastníctva 
príjemcu; 

3.  v prípade, že sa hlavný riešiteľ rozhodne previesť projekt na nového príjemcu, navrhne 
príjemcovi, v akom rozsahu sa má projekt previesť. Takisto predloží príjemcovi návrh 
podmienok dojednaní o prevode s novým príjemcom; 

4. hlavný riešiteľ poskytne príjemcovi v prípade prevodu na nového príjemcu vyhlásenie, v 
ktorom sú podrobne opísané výsledky výskumu vykonaného do okamihu prevodu 
projektu, a kópiu tohto vyhlásenia odovzdá  Komisii.  

 
 
 

4. Dôvernosť, poznatky a práva duševného vlastníctva 
[Tento oddiel by mal obsahovať aspoň toto:] 
 
 
[Tento oddiel by mohol obsahovať ďalšie dojednania medzi príjemcom a hlavným 
riešiteľom počas aktivít i neskôr, a to o právach duševného vlastníctva, najmä o prístupe 
k východiskovým znalostiam, využívaniu nových znalostí, reklame a dôvernosti. Mali by byť 
zlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v prílohe II dohody o grante a s pracovnými 
podmienkami hlavného riešiteľa.] 
 
 
 

5. Rôzne 
[ Tento oddiel by mal obsahovať aspoň toto:] 
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Vo vzťahu k tejto dohode platia právne predpisy [názov krajiny]. Všetky spory vznikajúce z 
tejto dohody sa riešia v [názov krajiny].  
 
Táto dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, jeden je pre hlavného riešiteľa, jeden pre 
príjemcu a ďalší pre Komisiu. 
 
 
 

6. Prílohy 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú tieto prílohy: 
 
Dohoda o grante ERV č. XXX vrátane, inter alia: 

• Príloha I (opis prác) 
• Príloha II (všeobecné podmienky ERV) 

 
 
 
 
Vyhotovené v [názov a miesto] v troch rovnopisoch v anglickom jazyku. 
 
Za príjemcu       
 
 
Podpis zákonného  zástupcu    Podpis hlavného riešiteľa 
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