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Dohoda o grante 7RP –  
PRÍLOHA III – OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA 

„VÝSKUMU PRE MSP“ ALEBO „VÝSKUMU PRE ZDRUŽENIA 
MSP“  

 
III.1 – Vymedzenie pojmov 
Popri definíciách uvedených v článku II.1 sa používajú tieto definície:  

Zúčastnený MSP: znamená príjemca, na ktorého sa takto odkazuje v oddiele 1 prílohy I a 
ktorý zodpovedá definícii MSP, ako je uvedená v článku II.1.14. 

Združenie MSP: znamená príjemca, na ktorého sa takto odkazuje v oddiele 1 prílohy I a 
ktorý zodpovedá definícii stanovenej vo výzve na predloženie návrhov, na základe ktorej sa 
tento projekt vybral.  

Člen: znamená tretia strana tejto dohody o grante, ktorá je členom združenia MSP alebo 
jedným z jeho členov a ktorá zodpovedá definícii MSP, ako je uvedená v článku II.1.14. 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, akýkoľvek odkaz na združenie MSP sa vzťahuje na jeho 
členov.  

Subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti výskumu a technologického rozvoja (VTR): 
znamená príjemca, na ktorého sa takto odkazuje v oddiele 1 prílohy I a ktorý zodpovedá 
definícii subjektu vykonávajúceho činnosti v oblasti VTR uvedenej v článku 2 pravidiel 
účasti.  

Iný príjemca: znamená príjemca iný ako zúčastnený MSP alebo združenie MSP alebo 
subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti VTR, uvedený ako taký v oddiele 1 prílohy I.  

Transakcia: znamená oddiel 2 prílohy I, v ktorom sú uvedené podmienky dohody dosiahnutej 
v rámci konzorcia v súvislosti s vlastníckymi právami na nové znalosti a prístupovými 
právami, ktoré sa majú udeliť každému zúčastnenému MSP alebo združeniu MSP, 
a odmenou, ktorú zúčastnený MSP alebo združenie MSP zaplatí subjektu vykonávajúcemu 
činnosti v oblasti VTR.  

 

III.2 - Transakcia 
Na základe uplatnenia článku 10 má transakcia prednosť pred ustanoveniami časti C prílohy 
II.  
 
Na akúkoľvek úpravu transakcie je potrebný súhlas Komisie prostredníctvom zmeny 
a doplnenia v súlade s článkom II.36.  

Konzorcium musí zabezpečiť, aby sa pri transakcii alebo doplnkových dohodách 
uzatvorených príjemcami a medzi nimi dodržali pravidlá účasti.  
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III.3 - Dohoda o konzorciu 
Konzorcium najneskôr do 2 mesiacov po dni začatia projektu predloží dohodu o konzorciu, 
ktorou sa dopĺňa táto dohoda o grante a jej prílohy, pokiaľ ide o práva a povinnosti medzi 
príjemcami.  

Dohoda o konzorciu alebo akákoľvek iná dohoda, ktorú uzatvorili príjemcovia, nemôže mať 
vplyv na práva a povinnosti Spoločenstva stanovené v dohode o grante a jej prílohách, ani na 
práva a povinnosti každého príjemcu stanovené transakciou.  

 

III. 4 – Oprávnené náklady a maximálny finančný príspevok Spoločenstva  
1. Odchylne od ustanovení článku II.16 môžu subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti VTR 

účtovať iba svoje oprávnené náklady na „riadiace aktivity“ a „ostatné aktivity“. V prípade 
„výskumných aktivít“ a „demonštračných aktivít“, ktoré vykonávajú v rámci projektu, 
účtujú ich odmenu zúčastneným MSP alebo združeniam MSP v súlade s transakciou.  

Zúčastnené MSP a združenia MSP si môžu odmenu zaplatenú subjektom vykonávajúcim 
činnosti v oblasti VTR v súlade s transakciou účtovať ako oprávnené náklady v rámci 
„výskumných aktivít“, prípadne „demonštračných aktivít“.  

2. S výhradou sadzieb úhrady stanoveným v článku II.16 sa finančný príspevok obmedzí na 
hodnotu nepresahujúcu 110 % odmeny, ktorú subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti 
VTR účtujú zúčastneným MSP alebo združeniam MSP a ktorú vyplácajú v súlade 
s článkom 120 finančného nariadenia.  

3. Každé združenie MSP môže účtovať náklady, ktoré vznikli jeho členom pri vykonávaní 
projektu, a to v súlade s ustanoveniami dohody o grante. Tieto náklady sa nepokladajú za 
príjmy projektu.  

a) Členovia rozlišujú náklady na projekt mutatis mutandis v súlade s ustanoveniami časti 
B prílohy II k dohode o grante. Každý člen si účtuje svoje oprávnené náklady v súlade 
so zásadami stanovenými v článkoch II.14 a II.15. Združenie MSP poskytne Komisii:  

- jednotlivé finančné výkazy každého člena vo formáte vymedzenom vo formulári C. 
Tieto náklady sa nezahrnú do formulára C združenia MSP,  

- osvedčenia o finančných výkazoch a/alebo o metodike každého člena v súlade 
s príslušnými ustanoveniami tejto dohody o grante,  

- súhrnnú finančnú správu, v ktorej sa konsoliduje suma oprávnených nákladov, ktoré 
znášajú členovia a združenia MSP, ako sa uvádza v ich jednotlivých finančných 
výkazoch, a správa sa priloží k formuláru C združenia MSP.  

Konzorcium pri predkladaní správ uvedených v článku II.4 zisťuje vykonanú prácu 
a zdroje rozmiestnené každým členom, pričom ich spája so zodpovedajúcim 
združením MSP.  

b) Oprávnenosť nákladov člena, ktoré si účtuje združenie MSP, podlieha kontrolám 
a auditom členov v súlade s článkami II.22 a 23. 
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c) Združenie MSP si ponecháva voči Spoločenstvu a ostatným príjemcom výhradnú 
zodpovednosť za členov, ktorí sú s ním spojení. Združenie MSP zabezpečí, aby 
členovia dodržiavali ustanovenia dohody o grante.  

 

III. 5 – Záruka za subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti VTR 
Ak je pre zúčastnený MSP alebo združenie MSP právne nemožné vyplatiť odmenu 
stanovenú v transakcii v prospech jedného alebo viacerých subjektov vykonávajúcich 
činnosti v oblasti VTR, Komisia môže príslušné subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti 
VTR splnomocniť, aby požiadali Spoločenstvo o úhradu oprávnených nákladov spojených 
s ich „výskumnými aktivitami“ a „demonštračnými aktivitami“, ktoré sa pokladajú za 
náklady, ktoré má uhradiť uvedený zúčastnený MSP alebo združenie MSP.  

Tieto náklady sa uhrádzajú v súlade s článkom II.16 s výhradou článku II.4.2.  

 

III. 6 – Práva zúčastnených MSP alebo združení MSP  
Na každom rozhodnutí konzorcia sa musí dohodnúť aspoň väčšina zúčastnených MSP alebo 
združení MSP, ale bez ich členov.  

Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, koordinátor bezodkladne informuje Komisiu. V prípade 
potreby sa možno odvolať na ustanovenia článku II.8 a/alebo II.36 a/alebo II.38.  


