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Dohoda o grante v rámci 7. RP 
PRÍLOHA III – Akcie ERA-NET Plus 

 
 
III.1 – Vymedzenie pojmov 
 
Okrem pojmov vymedzených v článku II.1 sa na túto dohodu o grante vzťahujú tieto vymedzenia 
pojmov: 
 
1. Spoločná výzva znamená [jedinú] výzvu na predloženie návrhov na nadnárodný výskum, 
ktorú vydalo konzorcium, vrátane všetkých hľadísk potrebných na vykonanie a riadenie spoločnej 
výzvy. 
 
2. Nadnárodné projekty znamenajú projekty financované na základe spoločnej výzvy, do 
ktorých sú zapojené aspoň dva nezávislé právne subjekty z dvoch rôznych členských štátov alebo 
pridružených krajín.  
 
3. Spoločný zoznam vybraných nadnárodných projektov znamená zoznam nadnárodných 
projektov, ktoré oficiálne vybralo konzorcium na základe kritérií uvedených v článku III.7 ods. 3. 
Spoločný zoznam vybraných nadnárodných projektov je hlavným očakávaným výsledkom 
projektu. 
 
 
 
III.2 – Dĺžka trvania projektu 
 
Celková dĺžka trvania projektu nepresiahne 5 rokov odo dňa začatia projektu. 
 
 
 
III.3 - Špecifické povinnosti každého príjemcu týkajúce sa plnenia 
 
Okrem podmienok uvedených v článku II.3 každý príjemca predloží Komisii spolu so spoločným 
zoznamom vybraných nadnárodných projektov formálny záväzok podpísaný jeho príslušným 
oprávneným zástupcom, v ktorom uvedie konkrétnu sumu na zabezpečenie celkového množstva 
vnútroštátnych finančných prostriedkov potrebných na nadnárodné projekty.  
 
 
 
III.4 – Finančný príspevok Spoločenstva 
 
1. Finančný príspevok Spoločenstva sa obmedzí na [najviac 33 %] celkového rozpočtu 
vyčleneného na vybrané nadnárodné projekty. 
 
2. Finančný príspevok Spoločenstva sa stanoví uplatnením: 
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– úhrady oprávnených nákladov na činnosť spojenú s vykonávaním a riadením spoločnej 
výzvy. Finančný príspevok Spoločenstva však nepresiahne maximálnu sumu vymedzenú 
v prílohe I. 
 
Bez ohľadu na ustanovenia článku II.14 ods. 1 písm. c) môžu oprávnené náklady vznikať iba 
dovtedy, kým Komisia nepotvrdí prijatie spoločného zoznamu vybraných nadnárodných 
projektov.  
 
– úhrady oprávnených nákladov ako dohodnutého pomerného príspevku k finančným 
prostriedkom zhromaždeným na vnútroštátnej úrovni na činnosť spojenú s financovaním 
vybraných nadnárodných projektov. Tento dohodnutý pomerný príspevok sa stanovuje vo výške 
[najviac 33 %] celkového rozpočtu vyčleneného na vybrané nadnárodné projekty s výnimkou 
oprávnených nákladov na činnosť spojenú s vykonávaním a riadením spoločnej výzvy. 
 
3. Konzorcium zabezpečí, aby celkové finančné prostriedky vyčlenené na všetky nadnárodné 
projekty boli v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. 
 
4. Pokiaľ jeden príjemca nedodrží svoj záväzok prispievať dohodnutým podielom do celkového 
rozpočtu vyčleneného na financovanie nadnárodných projektov, finančný príspevok Spoločenstva 
sa primerane tomu zníži, s výnimkou prípadu, keď iní príjemcovia zodpovedajúcim spôsobom 
zvýšia svoje vnútroštátne financovanie spoločného zoznamu vybraných nadnárodných projektov. 
 
 
 
III. 5 – Osobitné platobné podmienky 
 
Bez ohľadu na ustanovenia článku II.6 Komisia uskutoční tieto platby:  
 
a) prvé predfinancovanie vo výške [uveďte sumu] ([uveďte sumu slovom] EUR) EUR, ako sa 
uvádza v článku 6. Toto prvé predfinancovanie pokrýva oprávnené náklady na činnosť spojenú 
s vykonávaním a riadením spoločnej výzvy uvedenú v článku III.7. 
 
b) druhé predfinancovanie vo výške [uveďte sumu] ([uveďte sumu slovom] EUR) EUR 
zodpovedajúce druhému vykazovanému obdobiu vymedzenému v článku 4 a uvedené v tabuľke 
odhadovaného rozpisu nákladov za toto obdobie v prílohe I. Toto druhé predfinancovanie sa 
schváli ako príspevok Spoločenstva na dovŕšenie prvých 12 mesiacov financovania 
nadnárodných projektov. 
 
c) priebežné platby po každom vykazovanom období, ktoré sa rovnajú príspevku Spoločenstva 
zodpovedajúcemu prijatej sume na každé vykazované obdobie na základe finančných 
prostriedkov na nadnárodné projekty, ktoré overilo a vyplatilo konzorcium.  
 
d) záverečnú platbu finančného príspevku Spoločenstva v súlade s článkom II.6 písm. c). 
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III.6 - Zmena zloženia konzorcia 
 
Okrem podmienok uvedených v článku II.36 sa všetky žiadosti o doplnenie alebo vylúčenie 
príjemcu predložia Komisii najneskôr v deň uverejnenia spoločnej výzvy.  
 
 
III.7 – Vykonanie a riadenie spoločnej výzvy 
 
1. Konzorcium uverejní spoločnú výzvu v súlade s podmienkami uvedenými v článku II.35 ods. 2. 
 
2. Spoločná výzva sa vykonáva prostredníctvom dvojstupňového postupu. 1. stupeň možno 
vykonať decentralizovaným spôsobom. Pri 2. stupni sa dodržiavajú zásady jednotného 
medzinárodného vzájomného hodnotenia (peer-review), ako sa uvádza v odseku 3. 
 
3. Konzorcium vyhodnotí doručené návrhy s pomocou aspoň troch nezávislých odborníkov 
vymenovaných konzorciom, a to na základe aspoň tohto súboru kritérií: 
 

– Vysoká vedecká a/alebo technologická kvalita – kvalita nadnárodného projektu (prahová 
hodnota 3/5) 
• vhodnosť koncepcie a kvalita cieľov 
• pokrok presahujúci súčasnú technickú a znalostnú úroveň 
• kvalita a účinnosť vedeckej a technologickej metodiky a súvisiaceho pracovného plánu 

 
– Kvalita a efektívnosť vykonávania a riadenia (prahová úroveň 3/5) 
• primeranosť riadiacej štruktúry a postupov 
• kvalita a príslušné skúsenosti jednotlivých účastníkov 
• kvalita konzorcia ako celku (vrátane komplementárnosti, vyváženosti) 
• primerané pridelenie a odôvodnenie zdrojov, ktoré sa majú vyčleniť (rozpočet, personál, 

vybavenie) 
 

– Možný vplyv (prahová úroveň 3/5) 
• príspevok na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni k očakávaných vplyvom uvedeným 

v pracovnom programe 7. RP na základe príslušnej témy/aktivity 
• primeranosť opatrení na šírenie a/alebo využívanie výsledkov nadnárodných projektov 

a správa duševného vlastníctva. 
 
4. Spoločná výzva zostane otvorená na predkladanie návrhov zúčastnených strán aspoň osem 
týždňov počas celého dvojstupňového postupu. 
 
5. Konzorcium zabezpečí, aby sa počas hodnotiacich a výberových konaní v rámci spoločnej 
výzvy dodržiavala zásada dôvernosti. 
 
6. Každý príjemca a prípadne každá tretia strana uvedená v článku 7 zabezpečia, aby granty 
právnym subjektom zapojeným do nadnárodných projektov: 
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a) podliehali zásadám transparentnosti a rovnakého zaobchádzania;  
b) neboli kumulatívne, neudeľovali so spätnou účinnosťou a boli spolufinancované;  
c) nemali za cieľ alebo následok zisk pre právne subjekty zapojené do nadnárodných 
projektov. 

 
7. Každý príjemca a prípadne každá tretia strana uvedená v článku 7 v súlade so svojimi 
príslušnými pravidlami financovania pre každým uhradením nákladov efektívne overí oprávnené 
náklady, ktoré vznikli právnym subjektom zapojeným do nadnárodných projektov, a v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi pravidlami vykoná audit. Za každé vykazované obdobie predloží 
koordinátorovi podpísané vyhlásenie, v ktorom uvedie sumy grantov a oprávnených nákladov, 
ktoré boli vyplatené/uhradené po overení toho, či sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 
pravidlami financovania. Takisto uchová pre potreby koordinátora, Komisie (vrátane Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom, OLAF) a Dvora audítorov dohodu podpísanú s právnymi 
subjektmi zapojenými do nadnárodných projektov a všetky potrebné informácie a dokumenty 
týkajúce sa pravidiel vnútroštátneho financovania a systému overovania vrátane príslušných 
vykonaných auditov právnych subjektov zapojených do nadnárodných projektov.  
 
8. Každý príjemca podniká primerané opatrenia na ochranu finančných prostriedkov 
Spoločenstva, najmä na zamedzenie nezrovnalostiam, podvodu alebo akejkoľvek inej nezákonnej 
činnosti. Komisia môže od príjemcu v prípade podozrenia z podvodu alebo nezrovnalosti 
požadovať, aby vykonal audit právnych subjektov zapojených do nadnárodných projektov. 
 
 
III.8 – Finančné audity a kontroly 
 
Každý príjemca zabezpečí, aby sa ustanovenia článku II.3 písm. c) uplatňovali aj na právne 
subjekty zapojené do nadnárodných projektov.  
Každý príjemca zabezpečí, aby sa podmienky, ktoré sa naň uplatňujú podľa ods. 1 až 5, 7 a 8 
článku II.22, uplatňovali mutatis mutandis takisto na právne subjekty zapojené do nadnárodných 
projektov. 
 


