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Grantová dohoda 7RP –  
PŘÍLOHA III – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE 
„VÝZKUMU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY“ NEBO 
„VÝZKUMU PRO ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PODNIKŮ“  
 

III.1 – Definice 
Vedle definic uvedených v článku II.1 se: 

Účastníkem z malého a středního podniku: rozumí příjemce, na něhož se takto odkazuje 
v oddíle 1 přílohy I a který vyhovuje definici malého a středního podniku, jak je uvedena 
v článku II.1.14. 

Asociací malých a středních podniků: rozumí příjemce, na něhož se takto odkazuje v oddíle 
1 přílohy I a který vyhovuje definici stanovené ve výzvě k předkládání návrhů, v rámci které 
byl tento projekt vybrán. 

Členem: rozumí třetí strana této grantové dohody, která je členem asociace malých 
a středních podniků nebo jedním z jejích členů a která vyhovuje definici malého a středního 
podniku, jak je uvedena v článku II.1.14. Pokud není dohodnuto jinak, každý odkaz 
na asociaci malých a středních podniků zahrnuje její členy. 

Subjektem provádějícím VTR: rozumí příjemce, na něhož se takto odkazuje v oddíle 1 
přílohy I a který vyhovuje definici subjektu provádějícího VTR, jak je uvedena v článku 2 
pravidel pro účast. 

Ostatními příjemci: rozumí jiný příjemce, než je účastník z malého a středního podniku 
nebo asociace malých a středních podniků nebo subjekt provádějící VTR, na něhož se takto 
odkazuje v oddíle 1 přílohy I. 

Transakcí: rozumí oddíl 2 přílohy I, který odráží podmínky dohody dosažené v rámci 
konsorcia, pokud jde o vlastnictví nových znalostí a přístupová práva, která mají být 
poskytnuta jakémukoli účastníkovi z malého a středního podniku nebo asociaci malých 
a středních podniků, a odměnu, kterou vyplatí subjektu provádějícímu VTR. 

 

III.2 – Transakce 
Na základě použití článku 10 má transakce přednost před všemi ustanoveními podle části C 
přílohy II. 
 
Ke každé úpravě transakce je zapotřebí souhlasu Komise prostřednictvím dodatku v souladu 
s článkem II.36. 

Konsorcium musí zajistit, aby transakce nebo doplňkové dohody uzavřené příjemci nebo 
mezi nimi vyhovovaly pravidlům pro účast. 
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III.3 – Dohoda o konsorciu 
Pokud jde o práva a povinnosti příjemců, konsorcium nejpozději do 2 měsíců ode dne 
zahájení projektu předloží dohodu o konsorciu, která doplňuje tuto grantovou dohodu a její 
přílohy. 

Dohoda o konsorciu nebo jakákoli jiná dohoda uzavřená příjemci nemůže ovlivnit práva 
a povinnosti Společenství stanovená v grantové dohodě a jejích přílohách, ani práva 
a povinnosti každého příjemce stanovená transakcí. 

 

III. 4 – Způsobilé náklady a maximální finanční příspěvek Společenství 
1. Odchylně od článku II.16 si mohou subjekty provádějící VTR účtovat své způsobilé 

náklady pouze za „správní činnosti“ a „jiné činnosti“. U „výzkumných činností“ 
a „demonstračních činností“, které provádějí v rámci projektu, účtují odměnu 
účastníkům z malých a středních podniků nebo asociaci malých a středních podniků 
v souladu s transakcí. 

Účastníci z malých a středních podniků a asociace malých a středních podniků si 
mohou odměnu vyplacenou subjektům provádějícím VTR v souladu s transakcí účtovat 
jako způsobilé náklady v rámci „výzkumných činností“ a „demonstračních činností“. 

2. S výhradou k sazbám náhrady stanoveným v článku II.16 se finanční příspěvek omezí na 
hodnotu nepřevyšující 110 % odměny, kterou subjekty provádějící VTR účtují 
účastníkům z malých a středních podniků nebo asociacím malých a středních podniků 
a kterou vyplácejí v souladu s článkem 120 finančního nařízení. 

3. Každá asociace malých a středních podniků si může účtovat náklady, které vznikly jejím 
členům při provádění projektu, a to v souladu s ustanoveními grantové dohody. Tyto 
náklady se nepovažují za příjmy projektu. 

a)  Členové rozlišují náklady projektu mimo jiné v souladu s ustanoveními části B přílohy 
II grantové dohody. Každý člen si účtuje své způsobilé náklady v souladu se zásadami 
stanovenými v článcích II.14 a II.15. Asociace malých a středních podniků Komisi 
předkládá:  

– jednotlivé finanční výkazy každého člena ve formátu uvedeném ve formuláři C. 
Tyto náklady se nezahrnují do formuláře C asociace malých a středních podniků, 

– osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice každého člena v souladu 
s příslušnými ustanoveními této grantové dohody, 

– souhrnnou finanční zprávu slučující souhrnnou částku způsobilých nákladů, které 
nesou členové a asociace malých a středních podniků, jak je uvedeno v jednotlivých 
finančních výkazech, se připojuje k formuláři C asociace malých a středních 
podniků.  
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Konsorcium při předkládání zpráv uvedených v článku II.4 zjišťuje provedenou práci 
a zdroje rozmístěné každým členem, přičemž je spojuje s odpovídající asociací 
malých a středních podniků. 

b) Způsobilost nákladů člena, které si účtuje asociace malých a středních podniků, 
podléhá kontrolám a auditům členů v souladu s články II.22 a 23. 

c) Asociace malých a středních podniků si ponechává vůči Společenství a ostatním 
příjemcům výhradní odpovědnost za členy, kteří jsou s ní spojeni. Asociace malých 
a středních podniků zajišťuje, aby se členové řídili ustanoveními grantové dohody. 

 

III. 5 – Záruka za subjekty provádějící VTR 
Pokud se účastník z malého a středního podniku nebo asociace malých a středních podniků 
nachází v situaci právní nemožnosti vyplatit odměnu stanovenou v transakci jednomu nebo 
více subjektům provádějícím VTR, Komise může zmocnit uvedené subjekty provádějící 
VTR, aby od Společenství požadovali způsobilé náklady ve vztahu k jejich „výzkumným 
činnostem“ a „demonstračním činnostem“, které se považují za zaplacené uvedeným 
účastníkem z malého a středního podniku nebo asociací malých a středních podniků. 

Tyto náklady se nahrazují v souladu s článkem II.16 s výhradou článku II.4.2. 

 

III. 6 – Práva účastníků z malých a středních podniků nebo asociací malých a středních 
podniků 
Na každém rozhodnutí konsorcia se musí dohodnout alespoň většina účastníků z malých 
a středních podniků nebo asociací malých a středních podniků kromě jejich členů. 

Pokud není možné dosáhnout dohody, koordinátor bez prodlení informuje Komisi. V případě 
potřeby se lze odvolat na článek II.8 a/nebo II.36 a/nebo II.38. 


