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II.1. Vymedzenie pojmov 
 
1. „Prístupové práva“ znamenajú licencie a užívateľské práva na nové znalosti a východiskové 

znalosti; 
 
2. „pridružený subjekt“ znamená akýkoľvek právny subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo 

kontrolovaný príjemcom alebo je rovnako priamo alebo nepriamo kontrolovaný ako príjemca, 
pričom kontrola má jednu z týchto foriem: 

 
a) priame alebo nepriame vlastníctvo viac ako 50 % nominálnej hodnoty vydaného akciového 
kapitálu v príslušnom právnom subjekte alebo väčšiny hlasovacích práv akcionárov alebo 
spoločníkov tohto subjektu; 
 
b) priame alebo nepriame vlastnenie, skutočné alebo zo zákona,  rozhodovacích právomocí v 
príslušnom právnom subjekte; 

 
3. „pridružená krajina“ znamená tretiu krajinu, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodnej 

dohody so Spoločenstvom, v rámci podmienok ktorej, alebo na ktorej základe finančne 
prispieva na celý siedmy rámcový program alebo na jeho časť; 

 
4. „východiskové znalosti“ znamenajú informácie, ktoré vlastnia príjemcovia pred svojím 

pristúpením k tejto dohode, ako aj autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva 
súvisiace s týmito informáciami, pre ktoré bola podaná žiadosť pred ich pristúpením k tejto 
dohode, a ktoré sú potrebné na vykonávanie projektu alebo na využívanie nových znalostí; 

 
5. „šírenie“ znamená uverejňovanie nových znalostí akýmikoľvek vhodnými prostriedkami 

odlišnými od prostriedkov vyplývajúcich z formálnych náležitostí na ich ochranu, a vrátane 
uverejňovania nových znalostí v akomkoľvek médiu; 

6. „spravodlivé a primerané podmienky“ znamenajú vhodné podmienky vrátane možných 
finančných podmienok s prihliadnutím na konkrétne okolnosti žiadosti o prístup, napríklad 
skutočná alebo možná hodnota nových alebo východiskových znalostí, ku ktorým sa požaduje 
prístup a/alebo rozsah, trvanie alebo iné charakteristiky predpokladaného využitia; 

 
7. „nové znalosti“ znamenajú výsledky, vrátane informácií, ktoré sú vytvárané v rámci projektu 

bez ohľadu na to, či ich možno alebo nemožno chrániť. Medzi takéto výsledky patria práva 
súvisiace s autorským právom, práva na dizajn, patentové práva, práva na odrody rastlín alebo 
podobné formy ochrany; 
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8. „využitie“ znamená priame alebo nepriame použitie východiskových znalostí v ďalších 
výskumných aktivitách odlišných od tých, na ktoré sa vzťahuje projekt, alebo na vývoj, 
vytváranie a marketing výrobku alebo procesu alebo na vytváranie a poskytovanie služby; 

9. „tretia krajina“ znamená štát, ktorý nie je členským štátom; 

10. „nezrovnalosť“ znamená akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva alebo 
akékoľvek porušenie povinnosti, ku ktorému došlo v dôsledku konania alebo nedbanlivosti zo 
strany príjemcu a ktoré spôsobilo alebo mohlo spôsobiť vznik neoprávnenej výdavkovej 
položky pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev alebo rozpočty, ktoré 
Spoločenstvo spravuje; 

 
11. „verejný subjekt“ znamená akýkoľvek právny subjekt zriadený ako taký vnútroštátnym 

právom, a medzinárodná organizácia;  
 
12. právny subjekt sa označuje za „neziskový“, ak je za taký považovaný podľa vnútroštátneho 

alebo medzinárodného práva;  
 
13. „výskumná organizácia“ znamená právny subjekt zriadený ako nezisková organizácia, ktorá 

má ako hlavný cieľ okrem iného výskum alebo technický vývoj; 
 
14. „MSP“ znamenajú mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania 

č. 2003/361/ES v znení zo 6. mája 2003. 
 
  

Part A IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 

ODDIEL 1 – VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
 

II.1. Organizácia konzorcia a úloha koordinátora  
 

1.   Všetci príjemcovia spolu tvoria konzorcium bez ohľadu na to, či podpíšu samostatnú 
písomnú dohodu o konzorciu. Príjemcov pred Komisiou zastupuje koordinátor, ktorý je 
sprostredkovateľom v prípade akejkoľvek komunikácie medzi Komisiou a ktorýmkoľvek 
príjemcom s výnimkami stanovenými v tejto dohode o grante.  

 
2. Finančný príspevok Spoločenstva na projekt sa vyplatí koordinátorovi, ktorý ho prevezme 

v mene príjemcov. Úhradou finančného príspevku Spoločenstva koordinátorovi si Komisia 
splní povinnosť týkajúcu sa platieb. 

 
3.   Koordinátor: 
 
a) spravuje finančný príspevok Spoločenstva, pokiaľ ide o jeho rozdelenie medzi príjemcov 

a na aktivity v súlade s touto dohodou o grante a rozhodnutiami, ktoré prijalo 
konzorcium. Koordinátor zabezpečí, aby sa všetky príslušné platby ostatným príjemcom 
uskutočnili bez zbytočného odkladu; 

b) vedie záznamy a finančné účtovníctvo tak, aby bolo možné kedykoľvek určiť, aký podiel 
finančného príspevku Spoločenstva sa vyplatil každému príjemcovi na účely projektu; 
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c) informuje Komisiu o rozdelení finančného príspevku Spoločenstva a dátume 
uskutočnenia prevodov príjemcom, ak táto povinnosť vyplýva z tejto dohody o grante 
alebo to vyžaduje Komisia;  

d) skúma správy s cieľom preveriť súlad s úlohami projektu pred ich predložením Komisii; 

e) monitoruje, ako príjemcovia dodržiavajú povinnosti vyplývajúce z tento dohody o 
grante. 

Koordinátor nemôže na vykonanie uvedených úloh využiť subdodávateľov. 
         
4. Príjemcovia plnia ako konzorcium tieto povinnosti:  

 
a) poskytujú všetky podrobné údaje, ktoré Komisia vyžaduje na účely riadnej správy tohto 

projektu; 

b) vykonávajú projekt spoločne a nerozdielne vo vzťahu k Spoločenstvu, pričom prijímajú 
všetky potrebné a primerané opatrenia, aby sa projekt vykonával v súlade 
s podmienkami tejto dohody o grante; 

c) vytvoria primerané interné dojednania v súlade s ustanoveniami tejto dohody o grante s 
cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu projektu.  Ak sa to stanovuje v článku 1.4, 
musia mať tieto interné dojednania formu písomnej dohody o konzorciu (ďalej len 
„dohoda o konzorciu“).  Dohodou o konzorciu sa okrem iného riadi: 

i. vnútorná organizácia konzorcia vrátane rozhodovacích postupov; 

ii. pravidlá týkajúce sa šírenia a využívania, ako aj prístupových práv; 
iii. rozdelenie finančného príspevku Spoločenstva; 

iv. riešenie vnútorných sporov vrátane prípadov zneužívania právomoci;  
v. zodpovednosť, odškodnenie a mechanizmy zachovávania dôvernosti medzi 

príjemcami. 

d) v prípade potreby zapájajú subjekty mimo vedeckej obce a verejnosť s cieľom podporiť 
dialóg a diskusiu o výskumnom programe, výsledkoch výskumu a súvisiacich 
vedeckých otázkach s tvorcami politiky a občianskou spoločnosťou, vytvárajú synergie 
so vzdelávaním na všetkých stupňoch a vykonávajú aktivity na podporu 
socioekonomického vplyvu výskumu;   

e) umožňujú Komisii zúčastňovať sa na stretnutiach týkajúcich sa projektu. 

 

II.2. Špecifické povinnosti každého príjemcu týkajúce sa vykonávania  
 

Každý príjemca: 

a) vykonáva prácu, ktorá sa má vykonať podľa prílohy I. V prípade, že je to potrebné na 
implementáciu projektu, môže sa v prípade určitých prvkov podľa podmienok 
stanovených v článku II.7 alebo v akejkoľvek osobitnej doložke v článku 7 obrátiť na 
tretie strany. Príjemca môže na vykonanie svojej práce využívať zdroje, ktoré poskytli 
tretie strany; 

b) zabezpečuje, aby dohoda alebo zmluva týkajúca sa projektu, uzatvorená medzi 
príjemcom a akoukoľvek treťou stranou, obsahovala ustanovenia, na základe ktorých táto 
tretia strana vrátane audítora, ktorý poskytuje osvedčenie o finančných výkazoch alebo o 
metodike, nemá v rámci tejto dohody o grante žiadne práva voči Komisii; 
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c) zabezpečuje, aby sa práva Komisie a Dvora audítorov na vykonanie auditov rozšírili 
o právo vykonať akýkoľvek takýto audit alebo kontrolu u akejkoľvek tretej strany, ktorej 
náklady sa úplne alebo čiastočne uhrádzajú z finančného príspevku Spoločenstva za 
rovnakých podmienok, ako sú podmienky uvedené v tejto dohode o grante; 

d) zabezpečuje, aby sa podmienky, ktoré sa naňho uplatňujú na základe článkov II.4.4, 
II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 a II.22, uplatňovali aj na akúkoľvek tretiu stranu, v ktorej 
prípade sa úhrada nákladov vyžaduje v rámci projektu podľa ustanovení tejto dohody o 
grante; 

e) zabezpečuje správne a včasné vykonanie úloh, ktoré mu boli pridelené; 

f) prostredníctvom koordinátora informuje v náležitom čase ostatných príjemcov a Komisiu 
o: 

• menách osôb, ktoré riadia a monitorujú jeho prácu a ich kontaktných údajoch, 
ako aj o všetkých zmenách týchto informácií; 

• akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla ovplyvniť implementáciu projektu a práva 
Spoločenstva;  

• akejkoľvek zmene svojho úradného názvu, adresy a svojich zákonných 
zástupcov, ako aj o akejkoľvek zmene svojej právnej, finančnej, organizačnej 
alebo technickej situácie vrátane zmeny kontroly, a najmä akejkoľvek zmeny 
štatútu, pokiaľ ide o neziskové verejné subjekty, inštitúcie stredného a vyššieho 
vzdelávania, výskumné organizácie a MSP;  

• akejkoľvek okolnosti, ktorá má vplyv na podmienky účasti uvedené v pravidlách 
účasti1, nariadení o rozpočtových pravidlách2 a jeho vykonávacích pravidlách3 
alebo o akýchkoľvek požiadavkách dohody o grante, najmä ak sa počas trvania 
projektu prestane(-ú) plniť akékoľvek kritérium (kritériá) oprávnenosti.   

g) poskytuje priamo Komisii vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) 
a Dvoru audítorov všetky informácie požadované v rámci kontrol a auditov; 

h) zúčastňuje sa na stretnutiach týkajúcich sa dozoru, monitorovania a hodnotenia projektu, 
ktoré sú preňho relevantné; 

i) prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil záväzkom, ktoré nie sú zlučiteľné 
s povinnosťami stanovenými v tejto dohode o grante, a informuje ostatných príjemcov 
a Komisiu o akýkoľvek nevyhnutných povinnostiach, ktoré môžu vzniknúť počas trvania 
dohody o grante a ktoré môžu mať vplyv na akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z dohody 
o grante; 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, 

s. 1.  

2 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1, naposledy zmenené 
a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 
1) a následnými zmenami a doplneniami. 

3 Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1, naposledy 
zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3) a následnými 
úpravami. 
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j) zabezpečuje dodržiavanie ustanovení rámca pre štátnu pomoc; 

k) vykonáva projekt v súlade so základnými etickými zásadami; 

l) pri implementácii projektu sa usiluje o presadzovanie rovnakých príležitostí medzi 
mužmi a ženami; 

m) zohľadňuje všeobecné zásady uvedené v odporúčaní Komisie z 11. marca 2005 o 
Európskej charte výskumných pracovníkov a kódexe pravidiel pre nábor výskumných 
pracovníkov, najmä tých, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, transparentnosti 
postupu prijímania pracovníkov a kariérneho rastu výskumných pracovníkov prijatých na 
projekt; 

n) prijíma všetky potrebné predbežné opatrenia, aby predišiel akémukoľvek konfliktu 
záujmov týkajúceho sa hospodárskych záujmov, politických alebo vnútroštátnych 
príbuzenských vzťahov, rodinných alebo citových väzieb alebo iných záujmov, ktoré by 
mohli ovplyvniť nestranné a objektívne vykonanie projektu.  

ODDIEL 2 – PREDKLADANIE SPRÁV A PLATBY 
 

II.3. Správy a dokumentácia výsledkov 
1. Konzorcium predloží Komisii pravidelnú správu za každé vykazované obdobie do 60 dní 

po ukončení každého príslušného obdobia. Predkladá sa: 

a) prehľad, vrátane uverejniteľného zhrnutia, o postupe práce vzhľadom na ciele projektu 
vrátane úspechov a dosiahnutia míľnikov a dokumentácie výsledkov uvedených v prílohe 
I. Táto správa by mala obsahovať rozdiely medzi prácou, pri ktorej sa očakávalo, že sa 
vykoná v súlade s prílohu I, a skutočne vykonanou prácou;  

b) vysvetlenie týkajúce sa využitia zdrojov a   

c) finančný výkaz každého príjemcu spolu so súhrnným finančným výkazom, v ktorom sa 
ako celková suma uvádza požadovaný príspevok Spoločenstva všetkých príjemcov, 
založený na informáciách uvedených vo formulári C (príloha VI) od každého príjemcu..  

2. Konzorcium predloží Komisii záverečnú správu do 60 dní od ukončenia projektu. Správa 
obsahuje: 

a) konečnú uverejniteľnú súhrnnú správu, ktorá obsahuje výsledky, závery 
a socioekonomický vplyv projektu; 

b) správu, ktorá obsahuje širší spoločenský vplyv projektu, vrátane opatrení 
zameraných na rovnosť pohlaví, etické otázky, snahy o zapojenie ostatných aktérov 
a rozšírenie informovanosti, ako aj plán využitia a šírenia nových znalostí. 

3. Koordinátor predloží správu o rozdelení finančného príspevku Spoločenstva medzi 
príjemcov. Táto správa sa musí predložiť do 30 dní po prijatí záverečnej platby.  

4. Osvedčenie o finančných výkazoch sa predkladá v prípade žiadostí o priebežné a konečné 
platby, keď sa suma finančného príspevku Spoločenstva, ktorú príjemca požaduje vo forme 
úhrady nákladov, rovná alebo najmenej 375 000 EUR, ak sa kumuluje spolu so všetkými 
predchádzajúcimi platbami, pri ktorých sa osvedčenie o finančných výkazoch nepredložilo. 
Toto osvedčenie sa musí predložiť vo forme podrobného opisu overeného ako skutočného 
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jeho externým audítorom (formulár D – príloha VII). V prípade projektov s dĺžkou trvania 2 
roky alebo menej sa však overenie o finančných výkazoch predkladá iba v prípade žiadostí 
o záverečné platby, ak sa suma finančného príspevku Spoločenstva požadovaná príjemcom 
vo forme úhrady nákladov rovná najmenej 375 000 EUR pri kumulácii so všetkými 
predchádzajúcimi platbami. 

Osvedčeniami o finančných výkazoch sa osvedčuje, že požadované náklady a príjmy 
deklarované počas obdobia, za ktoré sa poskytujú, ako aj vyhlásenie o úrokových výnosoch 
z predfinancovania, spĺňajú podmienky požadované na základe tejto dohody o grante. Ak sa 
na základe dohody o grante žiada o úhradu nákladov tretích strán, tieto náklady sa musia 
osvedčiť v súlade s ustanoveniami tohto článku. Audítor vo svojom osvedčení uvedie, že pri 
vystavení tohto osvedčenia nie je medzi ním a príjemcom žiaden konflikt záujmov. 

Komisia môže po vlastnej úvahe na žiadosť príjemcu súhlasiť s tým, že príjemca predloží 
osvedčenie o metodike pre výpočet nákladov, ktorá sa používa pri vypracovaní žiadostí 
týkajúcich sa osobných a nepriamych nákladov a súvisiacich systémov kontroly. Toto 
osvedčenie musí príjemca predložiť v podobe podrobného opisu, ktorého vecnú správnosť 
overil externý audítor (formulár E – príloha VII). Ak Komisia uzná toto osvedčenie, upustí 
od požiadavky na poskytnutie priebežného osvedčenia o finančných výkazoch týkajúcich sa 
žiadostí o priebežné platby.  
 
Osvedčenia o finančných výkazoch a o metodike pripraví a osvedčí externý audítor 
a vyhotovia sa v súlade so zadávacími podmienkami, ktoré tvoria prílohu VII k tejto dohode 
o grante. Každý príjemca si môže slobodne vybrať kvalifikovaného externého audítora 
vrátane svojho zvyčajného externého audítora, ak sú splnené všetky tieto podmienky: 

i) audítor musí byť od príjemcu nezávislý; 

ii) audítor musí byť kvalifikovaný na vykonanie povinných auditov účtovných 
dokumentov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa 
implementuje 8. smernica Rady o štatutárnom audite ročných účtovných 
závierok a konsolidovaných účtovných závierok4 alebo akýmikoľvek právnymi 
predpismi Spoločenstva, ktorými sa nahrádza táto smernica. Príjemcovia so 
sídlom v tretích krajinách dodržiavajú vnútroštátne nariadenia v tej istej oblasti 
a poskytnuté osvedčenie o finančnom výkaze pozostáva z nezávislej správy 
o vecných zisteniach založenej na postupoch stanovených Spoločenstvom. 

Verejné subjekty, inštitúcie stredného a vyššieho vzdelávania a výskumné organizácie si 
môžu vybrať príslušného štátneho úradníka, aby poskytol osvedčenie o finančných 
výkazoch a o metodike za predpokladu, že príslušné vnútroštátne orgány stanovili právnu 
spôsobilosť tohto príslušného štátneho úradníka na vykonanie auditu tohto subjektu a že 
možno zaručiť nezávislosť tohto úradníka, najmä pokiaľ ide o prípravu finančných výkazov. 

Osvedčenia externých audítorov podľa toho článku sa nedotýkajú zodpovednosti príjemcov 
ani práv Spoločenstva vyplývajúcich z tejto dohody o grante.  

5. Konzorcium predkladá správy a ostatnú dokumentáciu výsledkov Komisii prostredníctvom 
koordinátora elektronickými prostriedkami. Okrem toho formulár C musí(-ia) podpísať 
splnomocnená(-é) osoba(-y) v rámci organizácie príjemcu a osvedčenia o finančných 

                                                 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných 
závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS. 
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výkazoch a o metodike musí podpísať splnomocnená osoba audítorského subjektu, originály 
sa zašlú Komisii. 

6. Úprava a obsah správ musia byť v súlade s predpismi a usmerňujúcimi pokynmi 
stanovenými Komisiou. 

7. Správy predložené Komisii na uverejnenie by mali mať vyhovujúcu kvalitu na to, aby sa 
umožnilo ich priame uverejnenie a ich predloženie Komisii v uverejniteľnej podobe 
znamená, že neobsahujú dôverný materiál. 

8. Dokumentácia výsledkov uvedená v prílohe I sa predloží tak, ako sa v tejto prílohe 
stanovuje. 

9. Komisii pri analýze a hodnotení správ a dokumentácie výsledkov pomáhajú externí experti.  

II.4. Schválenie správ a dokumentácie výsledkov, lehota na vykonanie platieb  
1. Na konci každého vykazovaného obdobia Komisia vyhodnotí správy projektu a 

dokumentáciu výsledkov požadované na základe ustanovení prílohy I a príslušné platby 
uhradí do 105 dní od ich prijatia, pokiaľ lehota, platba alebo projekt neboli pozastavené.  

2. Platby sa vykonajú potom, ako Komisia schváli správy a/alebo dokumentáciu výsledkov. Ak 
Komisia v tejto lehote nereaguje, neznamená to jej súhlas. Komisia by však v súlade 
s odsekom 3 mala konzorciu zaslať písomnú odpoveď. Komisia môže správy a dokumenty 
zamietnuť dokonca aj po uplynutí lehoty na vykonanie platby. Schválenie správ neznamená 
uznanie ich správnosti alebo pravosti vyhlásení a informácií, ktoré obsahujú a neznamená 
oslobodenie od auditu alebo preskúmania. 

3. Po prijatí správ Komisia môže:  

a) správy a dokumentáciu výsledkov schváliť v celom rozsahu alebo čiastočne, alebo ich 
schváliť s výhradou určitých podmienok; 

 
b) zamietnuť správy a dokumentáciu výsledkov s uvedením primeraného odôvodnenia 

a v prípade potreby začať konanie na celkové alebo čiastočné vypovedanie dohody o 
grante; 

c) pozastaviť lehotu v prípade nepredloženia jednej alebo viacerých správ alebo príslušnej 
dokumentácie výsledkov, alebo ich neúplnosti, alebo ak sú potrebné určité objasnenia 
alebo dodatočné informácie, alebo ak existujú pochybnosti týkajúce sa oprávnenosti 
nákladov požadovaných vo finančnom výkaze a/alebo sa vykonávajú dodatočné kontroly. 
Pozastavenie sa zruší dňom, keď Komisia dostala poslednú správu, dokumentáciu 
výsledkov alebo požadované dodatočné informácie, alebo keď sa Komisia rozhodne 
čiastočne uskutočniť priebežnú platbu v súlade s odsekom 4. 

Komisia písomne informuje konzorcium prostredníctvom koordinátora o akomkoľvek 
takomto pozastavení a podmienkach, ktoré sa majú splniť na zrušenie pozastavenia. 

Pozastavenie nadobúda účinnosť dňom, keď Komisia odošle oznámenie.  

d) kedykoľvek v celom alebo čiastočnom rozsahu pozastaviť platbu sumy určenej 
príslušnému(-ým) príjemcovi(-om): 

• ak vykonaná práca nie je v súlade s ustanoveniami dohody o grante; 
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• ak príjemca musí uhradiť svojmu štátu sumu, ktorú neoprávnene dostal ako štátnu 
pomoc; 

• ak sa porušili ustanovenia dohody o grante alebo ak existuje podozrenie alebo 
predpoklad na toto porušenie, najmä po auditoch a kontrolách stanovených 
v článkoch II.21 a II.22;  

• ak existuje podozrenie týkajúce sa nezrovnalosti, ktorej sa dopustil jeden alebo 
viacero príjemcov pri vykonávaní dohody o grante;  

• ak existuje podozrenie alebo sa potvrdí, že jeden príjemca alebo viacerí 
príjemcovia sa pri vykonávaní inej dohody o grante financovanej zo všeobecného 
rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo nimi spravovaných rozpočtov dopustili 
nezrovnalosti. V takýchto prípadoch sa platby pozastavia, ak je nezrovnalosť 
(alebo podozrenie z nezrovnalosti) závažnej a systematickej povahy, ktorá by 
mohla ovplyvniť plnenie súčasnej dohody o grante. 

Ak Komisia pozastaví platbu, náležite informuje konzorcium o dôvodoch, prečo sa platba 
celkovo alebo čiastočne neuskutoční. 

4.  Komisia môže uskutočniť priebežnú platbu čiastočne, ak niektoré správy alebo dokumentácia 
výsledkov nie sú predložené tak, ako sa požaduje, alebo sú schválené iba čiastočne alebo 
podmienečne. Správy a dokumentácia výsledkov, ktoré sa majú predložiť v danom 
vykazovanom období a ktoré boli predložené neskoro, sa vyhodnotia spolu so správami 
a dokumentáciou výsledkov za ďalšie vykazované obdobie. 

5. Po uplynutí lehoty na schválenie správ a platieb a bez toho, aby bolo dotknuté pozastavenie 
tejto lehoty zo strany Komisie, Komisia zaplatí úroky z omeškania podľa podmienok 
stanovených vo nariadení o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích pravidlách, a to 
podľa sadzby, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie 
v eurách, navýšenej o 3,5 bodu. Referenčná sadzba, na ktorú sa uplatňuje zvýšenie, je sadzba 
platná v prvý deň mesiaca konečného posledného dňa na zaplatenie, uverejnená v sérii C 
Úradného vestníka Európskej únie.  

Toto ustanovenie sa neuplatňuje na príjemcov, ktorí sú verejnými subjektmi členských štátov 
Európskej únie.  

Úrok z omeškania sa vzťahuje na obdobie od prvého dňa po poslednom dni na uskutočnenie 
platby po deň, keď sa platba zaúčtuje na účet Komisie, vrátane. Úrok sa nepovažuje za príjem 
pre projekt na účely stanovenia konečného grantu. Akákoľvek takáto platba úrokov sa 
nepovažuje za súčasť finančného príspevku Spoločenstva.  

6. Pozastavenie lehoty, platby alebo projektu zo strany Komisie sa nesmie považovať za 
oneskorenú platbu.  

7. Na konci projektu sa Komisia môže rozhodnúť neuskutočniť platbu zodpovedajúceho 
finančného príspevku Spoločenstva s výhradou písomného oznámenia o neprijatí správy, 
osvedčenia o finančných výkazoch alebo inej dokumentácie výsledkov projektu, ktoré sa 
predloží mesiac vopred. 

8. Komisia informuje koordinátora o výške záverečnej platby finančného príspevku 
Spoločenstva a túto sumu odôvodní. Koordinátor má dva mesiace odo dňa prijatia na 
uvedenie dôvodov v prípade svojho nesúhlasu.  Po ukončení tejto lehoty sa už takéto žiadosti 
nevezmú do úvahy a bude sa to považovať za súhlas konzorcia s rozhodnutím Komisie. 
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Komisia sa zaväzuje písomne odpovedať do dvoch mesiacov po dátume prijatia, pričom 
uvedie odôvodnenie svoje odpovede. Tento postup nemá vplyv na právo príjemcu odvolať sa 
proti rozhodnutiu Komisie.  

II.5. Spôsoby platieb 
 
1. Komisia uskutoční tieto platby:  

a) predfinancovanie v súlade s článkom 6;  

b) v prípade projektov s viac ako jedným vykazovaným obdobím Komisia uskutoční 
priebežné platby finančného príspevku Spoločenstva zodpovedajúce sume schválenej 
na každé vykazované obdobie;  

c) Komisia vykoná záverečnú platbu finančného príspevku Spoločenstva, ktorá 
zodpovedá sume schválenej pre posledné vykazované obdobie, navýšenej o potrebné 
úpravy.  

Ak je výška zodpovedajúceho finančného príspevku Spoločenstva nižšia ako suma už 
vyplatená konzorciu, Komisia vymáha rozdiel. 

Ak je suma príslušného finančného príspevku Spoločenstva vyššia ako suma už 
vyplatená konzorciu, Komisia uhradí rozdiel ako záverečnú platbu v rozsahu 
stanovenom v článkoch 5.1 a II.19. 

2. Celková suma predfinancovania a priebežných platieb nesme presiahnuť 90 % maximálneho 
finančného príspevku Spoločenstva stanoveného v článku 5. 

3. Komisia uskutoční platby v eurách. 

4. Náklady sa vykazujú v eurách. Príjemcovia, ktorí majú účty vedené v iných menách ako v 
eurách, vykazujú náklady buď pomocou prevodného kurzu uverejneného Európskou 
centrálnou bankou, ktorý by sa uplatnil v deň, keď vznikli skutočné náklady, alebo jej kurzu 
platného v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ukončení vykazovaného obdobia. Príjemcovia 
s účtami vedenými v eurách prevedú náklady, ktoré vznikli v iných menách, podľa svojej 
bežnej účtovnej praxe. 

5.  Bankový účet uvedený v článku 5.3 umožňuje identifikáciu finančného príspevku 
Spoločenstva a súvisiaceho úroku. Účtovné metódy príjemcov alebo sprostredkovateľov 
musia inak umožňovať identifikáciu finančného príspevku Spoločenstva a úrokov a iných 
získaných prínosov. 

6. Akákoľvek platba môže podliehať auditu alebo preskúmaniu a na základe výsledkov takéhoto 
auditu alebo preskúmania sa môže upraviť alebo vrátiť. 

7. Platby Komisie sa považujú za uskutočnené v deň, keď sú odpočítané z účtu Komisie.  

ODDIEL 3 – IMPLEMENTÁCIA 

II.6. Subdodávanie  
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1. Subdodávateľ je tretia strana, ktorá s jedným príjemcom alebo viacerými príjemcami 
uzavrela dohodu o obchodných podmienkach s cieľom vykonať časť práce na projekte bez 
priameho dozoru príjemcu a bez vzťahu podriadenosti. 

Ak príjemca uzavrie zmluvu o subdodávke na vykonanie niektorých častí úloh týkajúcich sa 
projektu, zostáva viazaný svojimi povinnosťami voči Komisii a ostatným príjemcom na 
základe dohody o grante a ponechá si výhradnú zodpovednosť za vykonanie projektu 
a dodržiavanie ustanovení dohody o grante.  

Ustanovenia tejto dohody o grante, ktoré sa uplatňujú na subdodávateľov, sa uplatňujú aj na 
externých audítorov, ktorí potvrdzujú finančné výkazy alebo metodiku. 

2. Ak je potrebné, aby príjemcovia zadali vykonanie určitých prvkov práce subdodávateľom, 
musia byť splnené tieto podmienky:  

- subdodávky sa môžu vzťahovať iba na vykonanie obmedzenej časti projektu, 

- voľba uzavretia zmluvy o subdodávke musí byť náležite odôvodnená v prílohe I so 
zreteľom na povahu projektu a na to, čo je potrebné na jeho implementáciu, 

- ak si príjemca zvolí uzavretie zmluvy o subdodávke, nesmú byť dotknuté práva 
a povinnosti príjemcov týkajúce sa východiskových a nových znalostí, 

 
- v prílohe I sa musia uviesť úlohy, pri ktorých sa plánujú uzavrieť zmluvy o 

subdodávkach, ako aj odhad nákladov;  

Akákoľvek subdodávateľská zmluva, ktorej náklady sa majú uplatňovať ako oprávnené 
náklady, sa musí udeliť v súlade so zásadami najlepšej finančnej ponuky (najlepší pomer 
ceny a kvality), transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Možno prijať aj 
subdodávateľské zmluvy uzatvorené na základe rámcových zmlúv medzi príjemcom 
a subdodávateľom pred začatím projektu v súlade s príjemcovými bežnými zásadami 
riadenia. 

3. Príjemcovia môžu využívať externé podporné služby na pomoc pri menších úlohách, ktoré 
sami o sebe nepredstavujú projektové úlohy uvedené v prílohe I. 

II.7. Pozastavenie projektu  
 
1. Koordinátor bezodkladne informuje Komisiu o akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na 

projekt alebo ktorá spôsobí oneskorenie jeho implementácie.   

2. Koordinátor môže navrhnúť celkové alebo čiastočné pozastavenie projektu, ak sa z dôvodu 
vyššej moci alebo výnimočných okolností stalo jeho vykonanie príliš ťažké alebo 
nehospodárne. Koordinátor musí bezodkladne informovať Komisiu o takýchto okolnostiach 
vrátane uvedenia úplného odôvodnenia a informácií týkajúcich sa tejto udalosti, ako aj o 
odhadovanom dátume, kedy sa práce na projekte opätovne začnú. 

3. Komisia môže pozastaviť projekt v úplnom alebo čiastočnom rozsahu, ak sa domnieva, že si 
konzorcium neplní svoje povinnosti podľa tejto dohody o grante. Koordinátor musí byť 
bezodkladne informovaný o odôvodnení takého konania a podmienkach potrebných na 
opätovné začatie práce. Koordinátor informuje ostatných príjemcov. Toto pozastavenie 
nadobúda účinnosť 10 dní po prijatí oznámenia zo strany koordinátora. 
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4. Počas pozastavenia sa nesmú v rámci projektu účtovať žiadne náklady za vykonanie 
akejkoľvek časti projektu, ktorá bola pozastavená.  

5. Pozastavenie projektu v celom alebo čiastočnom rozsahu sa môže zrušiť, keď sa zmluvné 
strany dohody o grante dohodli na pokračovaní projektu a prípadne prostredníctvom 
písomnej zmeny a doplnenia určili akékoľvek potrebné úpravy vrátane predĺženia trvania 
projektu. 

II.8. Dôvernosť 

1. Počas trvania projektu a v lehote 5 rokov po jeho dokončení alebo akejkoľvek inej následnej 
lehote stanovenej v dohode o konzorciu sa príjemcovia zaväzujú zachovávať dôvernosť 
údajov, dokumentov a iných materiálov, ktoré sú označené ako dôverné v súvislosti s 
vykonaním projektu (ďalej len „dôverné informácie“). Komisia sa zaväzuje zachovávať 
dôvernosť „dôverných údajov“ počas piatich rokov po dokončení projektu. Na náležite 
odôvodnenú žiadosť príjemcu môže Komisia vzhľadom na osobitné dôverné informácie 
súhlasiť s predĺžením tohto obdobia. 

Ak boli dôverné informácie oznámené ústne, ich dôverný charakter musí potvrdiť strana, 
ktorá ich sprístupnila, a to písomne do 15 dní po zverejnení. 

2. Odsek 1 sa už viac neuplatňuje, ak: 

- dôverné informácie sa stali verejne dostupné inak ako porušením povinností spojených 
s dôvernosťou, 

- strana, ktorá informácie zverejnila, následne informuje príjemcu, že dôverné informácie 
už viac nie sú dôverné, 

- dôverné informácie následne, bez stanovenia povinnosti zachovávať dôvernosť, oznámi 
príjemcovi tretia strana, ktorá je ich zákonným vlastníkom a ktorá nemá povinnosť 
zachovávať ich dôvernosť, 

- zverejnenie alebo oznámenie dôverných informácií sa predpokladá v iných 
ustanoveniach tejto dohody o grante alebo dohody o konzorciu, 

- zverejnenie alebo oznámenie dôverných informácií je požadované na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov jedného z príjemcov a táto výnimka z požiadavky na 
zachovávanie dôvernosti sa stanovuje v dohode o konzorciu5, 

3. Príjemcovia sa zaväzujú používať takéto dôverné informácie iba v súvislosti s vykonávaním 
projektu, pokiaľ nie je inak dohodnuté so stranou, ktorá údaje zverejňuje. 

4. Napriek predchádzajúcim odsekom sa pri zaobchádzaní s údajmi, dokumentmi a inými 
materiálmi, ktoré sú utajované (ďalej len „utajované informácie“) alebo ktoré podliehajú 
bezpečnostným obmedzeniam alebo kontrole vývozu alebo prevodu, musia dodržiavať 
platné pravidlá stanovené príslušným vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi 
predpismi Spoločenstva, vrátane interných pravidiel Komisie na zaobchádzanie 

                                                 
5 Keďže niektoré vnútroštátne právne systémy (napríklad v oblasti slobody informácií) môžu stanovovať, že sa 

informácie chránené zákonom zverejňované na základe požiadavky na zachovanie dôvernosti musia napriek 
tomu zverejniť v prípade, ak sa požiada o prístup, príjemcovia by sa mali vzájomne informovať o existencii 
takýchto vnútroštátnych právnych predpisov a v dohode o konzorciu prijať príslušné ustanovenia. 
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s utajovanými informáciami6. Ak má príjemca sídlo v tretej krajine, uplatňujú sa aj všetky 
bezpečnostné dohody medzi touto treťou krajinou a Spoločenstvom. 

II.9. Oznamovanie údajov na účely hodnotenia, posúdenia vplyvu a normalizácie 
 
1. Príjemcovia na žiadosť Komisie poskytnú údaje potrebné na: 

- stále a systematické preskúmania špecifického programu a siedmeho rámcového 
programu, 

- hodnotenie a posúdenie vplyvu aktivít Spoločenstva vrátane využitia a šírenia nových 
znalostí. 

Takéto údaje sa môžu požadovať počas celej dĺžky trvania projektu a v priebehu piatich 
rokov po skončení projektu. 

Zhromaždené údaje môže Komisia použiť pri svojich vlastných hodnoteniach, zverejniť sa 
však môžu iba anonymnou formou. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany nových znalostí a dôvernosti, 
príjemcovia v prípade potreby informujú Komisiu a európske normalizačné orgány počas 
trvania projektu a dva roky po jeho skončení o nových znalostiach, ktoré môžu prispieť 
k vypracovaniu európskych alebo medzinárodných noriem.  

II.10. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom a pridruženým krajinám 
 
1. Komisia na požiadanie sprístupní ktorémukoľvek členskému štátu alebo pridruženej krajine 

všetky užitočné informácie, ktoré vlastní o nových znalostiach, za predpokladu, že sú 
splnené tieto súhrnné podmienky: 

- príslušné informácie sú relevantné z hľadiska verejného záujmu, 

- príjemcovia nepredložili presvedčivé a dostatočné dôvody na zadržanie príslušných 
informácií, 

- uplatniteľné právne predpisy Spoločenstva o utajovaných informáciách nezakazujú 
takéto konanie. 

2. Z pravidiel účasti vyplýva, že poskytnutím informácií podľa odseku 1 sa na príjemcu nesmú 
previesť žiadne práva a povinnosti a je potrebné požiadať príjemcu, aby s takýmito 
informáciami zaobchádzal ako s dôvernými, pokiaľ sa nestanú verejnými alebo neboli 
Komisii oznámené bez obmedzení ich dôvernosti. 

 

II.11. Informácie a komunikácia 
 
1. Príjemcovia počas celého trvania projektu prijímajú zodpovedajúce opatrenia, aby upútali 

pozornosť verejnosti a oznamovacích prostriedkov na projekt a zdôraznili finančnú podporu 
                                                 
6  Rozhodnutie Komisie 2001/844/ES,  
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Spoločenstva. Pokiaľ Komisia nepožiada o niečo iné, pri akejkoľvek propagácii vrátane 
propagácie na konferencii alebo seminári alebo v akomkoľvek druhu informačných alebo 
reklamných materiálov (brožúra, leták, plagát, prezentácia atď.) sa musí uviesť, že projekt 
dostal finančné prostriedky Spoločenstva na výskum a použiť európsky emblém. Pokiaľ sa 
európsky emblém zobrazuje spolu s logom, mal by byť dostatočne výrazný. Táto povinnosť 
používať európsky emblém pri projektoch, na ktoré prispieva [Európske spoločenstvo] 
neznamená právo na výhradné používanie. Podlieha všeobecným obmedzeniam používania 
tretími stranami, ktoré nepovoľujú používanie emblému alebo podobnej ochrannej známky 
alebo loga, či už prostredníctvom registrácie alebo akýchkoľvek iných prostriedkov. Za 
týchto podmienok sú príjemcovia oslobodení od povinnosti získať predchádzajúci súhlas 
Komisie na použitie emblému. Ďalšie podrobné informácie o embléme EÚ možno nájsť na 
internetovej stránke Europa.  

Pri akejkoľvek propagácii, ktorú v oblasti projektu vykonávajú príjemcovia v akejkoľvek 
podobe a v akomkoľvek médiu, sa musí uviesť, že vyjadruje iba názory autora a že 
Spoločenstvo nezodpovedá za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

 
2. Komisia je oprávnená uverejniť v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek oznamovacom 

prostriedku tieto informácie: 
  

– meno príjemcov, 

– kontaktné adresy príjemcov, 

– všeobecný účel projektu v podobe zhrnutia, ktoré poskytlo konzorcium, 

– sumu a mieru finančného príspevku Spoločenstva poskytnutého na projekt;  

– geografické umiestnenie vykonávaných aktivít, 

– zoznam aktivít spojených so šírením a/alebo (žiadostí o) patent, ktoré sa týkajú nových 
znalostí, 

– podrobné údaje/odkazy a výťahy z vedeckých publikácií týkajúcich sa nových znalostí 
a v prípade, že sa to stanovuje v článku II.29, uverejnené znenie alebo konečný rukopis 
prijatý na uverejnenie, 

– uverejniteľné správy, ktoré jej boli predložené, 

– akýkoľvek obrazový, audiovizuálny alebo internetový materiál poskytnutý Komisii 
v rámci projektu. 

Konzorcium zabezpečí, aby sa získali všetky povolenia na takéto uverejnenie a aby 
uverejnením informácií zo strany Komisie nedošlo k porušeniu práv tretích strán. 

Komisia môže na základe náležite odôvodnenej žiadosti príjemcu súhlasiť s upustením od 
takejto propagácie, ak by zverejnenie uvedených informácií viedlo k riziku narušenia 
bezpečnosti, akademických alebo obchodných záujmov príjemcu. 
 
 

II.12. Spracovanie osobných údajov 
 
1. Všetky osobné údaje obsiahnuté v dohode o grante sa spracovávajú v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe 
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takýchto údajov. Takéto údaje spracuje kontrolór výhradne v súvislosti s implementáciou 
dohody o grante  a v nadväznosti na ňu a hodnotením a posúdením vplyvu aktivít 
Spoločenstva vrátane využitia a šírenia nových znalostí bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
preniesť údaje na subjekty zodpovedné za vykonávanie úlohy súvisiace s monitorovaním 
alebo inšpekciou v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a touto dohodou o grante.  

 
2. Príjemcovia môžu na základe písomnej žiadosti získať prístup k vlastným osobným údajom a 

opraviť akúkoľvek informáciu, ktorá je nepresná alebo neúplná. Môžu kedykoľvek podať 
sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov kontrolórovi. Príjemcovia môžu 
kedykoľvek podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov Európskemu 
dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.  

 
3. Na účely tejto dohody o grante je kontaktnou osobou pre Komisiu kontrolór uvedený v článku 

8.4.  

Part B           FINANČNÉ USTANOVENIA 

ODDIEL 1 – VŠEOBECNÉ FINANČNÉ USTANOVENIA 

II.1. Oprávnené náklady projektu 
 
1. Na to, aby sa náklady vzniknuté pri implementácii projektu považovali za oprávnené, musia 

spĺňať tieto podmienky: 

a) musia byť skutočné; 

b) musia vzniknúť príjemcovi; 

c) musia vzniknúť počas trvania projektu, s výnimkou nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti 
so záverečnými správami a správami za posledné obdobie, ako aj s osvedčeniami o 
finančných výkazoch, ak sa v poslednom období požadujú, a prípadne s konečnými 
preskúmaniami, ktoré môžu vzniknúť v lehote 60 dní po skončení projektu alebo po dni 
vypovedania dohody, podľa toho, čo nastane skôr; 

d) musia byť určené v súlade so bežnými účtovnými a zásadami riadenia a postupmi 
príjemcu. Účtovné postupy používané pri zaznamenávaní nákladov a príjmov musia byť 
v súlade s účtovnými pravidlami štátu, v ktorom má príjemca sídlo. Vnútorné účtovné 
a audítorské postupy príjemcu musia umožňovať priame zosúladenie nákladov a príjmov 
deklarovaných v súvislosti s projektom so zodpovedajúcimi finančnými výkazmi 
a podpornými dokumentmi; 

e) musia sa využívať výhradne na účel dosiahnutia cieľov projektu a jeho očakávaných 
výsledkov spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti 
a efektívnosti;  

f)  musia byť zaznamenané na účtoch príjemcu; v prípade akéhokoľvek príspevku od 
tretích strán sa musia zaznamenať na účtoch tretích strán; 

g) musia byť uvedené v odhadovanom celkovom rozpočte v prílohe I. 
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2. Náklady vzniknuté tretím stranám v súvislosti so zdrojmi, ktoré bezplatne sprístupnili 
príjemcovi, môže príjemca deklarovať za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené 
v odsekoch 1 a 3, mutatis mutandis a ich úhrada sa žiada v súlade s článkom II.16.   

3. Náklady, ktoré vznikli v dôsledku subdodávateľskej zmluvy uzavretej príjemcom na účely 
vykonávania projektu sú oprávnené, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené v článku II.7. 

4. Za neoprávnené sa pokladajú a nemôžu sa účtovať v rámci projektu tieto náklady: 

a) identifikovateľné nepriame dane vrátane dane z pridanej hodnoty;  

b) clá;  

c) dlžné úroky;  

d) rezervy na prípadné budúce straty alebo poplatky;  

e) kurzové straty, náklady spojené s kapitálovým výnosom;  

f) deklarované, vzniknuté alebo uhradené náklady v súvislosti s iným projektom 
Spoločenstva;  

g) dlh a poplatky za dlhovú službu, nadmerné alebo neuvážené výdavky. 

II.2. Určenie priamych a nepriamych nákladov 
 
1. Priame náklady sú všetky tie oprávnené náklady, ktoré možno priamo pripísať v rámci 

projektu, a ktoré ako také určil príjemca v súlade so svojimi účtovnými zásadami a bežnými 
vnútornými pravidlami. 

2. Priame oprávnené náklady môžu mať formu skutočných oprávnených nákladov a/alebo 
paušálnych sadzieb a/alebo jednorazových súm. Podmienky úhrady priamych nákladov sú 
vymedzené v prílohe III. 

3. Priame osobné náklady týkajúce sa vymenovaného výskumného pracovníka sú oprávnené v 
súvislosti s prácou vykonanou v rámci projektu. 

4. Vymenovaný výskumný pracovník sa spravidla musí projektu venovať na plný úväzok a 
nepretržite, aby si mohol uplatňovať nárok na príspevok v prospech výskumných 
pracovníkov podľa prílohy III. V špecifických a riadne odôvodnených prípadoch, ktoré sú 
ustanovené v prílohe III, môže výskumný pracovník pracovať na čiastočný úväzok z 
dôvodov spojených s osobnými alebo rodinnými okolnosťami a jeho aktivity v rámci 
projektu sa môžu vykonávať v niekoľkých fázach. V tom druhom špecifickom a riadne 
odôvodnenom prípade sa suma príspevku môže upraviť pro rata na čas skutočne strávený na 
projekte.  

5. Osobné náklady odlišné od tých, ktoré sa vzťahujú na výskumného pracovníka 
vymenovaného na základe projektu, sú oprávnené v prípadoch, ak je to výslovne ustanovené 
v prílohe III. V tomto prípade sa môžu účtovať len náklady na hodiny, ktoré skutočne 
odpracovali osoby priamo vykonávajúce prácu v rámci projektu. . Tieto osoby musia: 

– byť priamo najaté príjemcom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi; 

– pracovať pod výhradným technickým dozorom a zodpovednosťou príjemcu a 
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– byť odmeňované v súlade s bežnými postupmi príjemcu. 

Náklady spojené s rodičovskou dovolenkou osôb, ktoré priamo vykonávajú projekt, sú 
úmerné času venovanému projektu oprávnenými nákladmi, pokiaľ sú povinné na základe 
vnútroštátneho práva. 

          K priamym nákladom na aktivity súvisiace s riadením konzorcia patria: 

− zachovávanie dohody o konzorciu, ak je to povinné, 

− celkové právne, etické, finančné a administratívne riadenie, vrátane, pre každého z 
príjemcov,  

− získanie osvedčenia o finančnom výkaze a o metodike a nákladoch súvisiacich 
s finančnými auditmi a technickými prieskumami, 

− implementácia výziev konzorcia na súťaž, pokiaľ ide o účasť nových príjemcov, ak 
sa to vyžaduje v prílohe I k tejto dohode o grante, 

− všetky ostatné riadiace aktivity uvedené v prílohách, s výnimkou koordinácie 
aktivít v oblasti výskumu a technologického vývoja.  

6. Nepriame náklady sú všetky tie oprávnené náklady, ktoré príjemca nemôže určiť ako 
priamo pripísateľné projektu, no ktoré možno určiť a odôvodniť prostredníctvom jeho 
účtovného systému ako náklady, ktoré vznikli v priamej súvislosti s priamymi oprávnenými 
nákladmi pripísanými projektu. Tieto náklady nesmú zahŕňať žiadne priame oprávnené 
náklady. 

Nepriame náklady predstavujú primerané rozdelenie celkových režijných nákladov organizácie. 
Paušálna sadzba vypočítaná na základe priamych oprávnených nákladov s vylúčením priamych 
oprávnených nákladov na subdodávky a nákladov na zdroje poskytnuté tretími stranami, ktoré sa 
nevyužívajú v priestoroch príjemcu, sa môžu pripísať v rámci projektu podľa prílohy III.  

II.3. Príjmy projektu 
 
Príjmy projektu môžu pochádzať:  

a) zo zdrojov poskytnutých tretími stranami príjemcovi prostredníctvom finančných 
prevodov alebo príspevkov v podobe vecného plnenia, ktoré sú bezplatné: 

i. považujú sa za príjem projektu, ak ich tretia strana poskytla  konkrétne na 
použitie na projekt; 

ii. nepovažujú sa za príjem projektu, ak ich využitie je na voľnej úvahe príjemcu. 

b) z príjmu vytvoreného prostredníctvom projektu: 

i. považuje sa za príjem príjemcu, ak vznikol prostredníctvom akcií uskutočnených pri 
vykonávaní projektu a z predaja aktív kúpených na základe dohody o grante až do 
výšky nákladov, ktoré príjemca pôvodne pripísal projektu; 

ii. nepovažuje sa za príjem príjemcu, ak vznikol na základe využitia nových znalostí 
vyplývajúcich z projektu. 

II.4. Finančný príspevok Spoločenstva 
 



Dohoda o grante Marie Curie podľa 7RP – príloha II 

 18

1. „Finančný príspevok Spoločenstva“ na projekt sa na aktivitu a na príjemcu stanoví na 
základe skutočných oprávnených nákladov a/alebo paušálnych sadzieb a/alebo 
jednorazových súm uznaných Komisiou. 

2. Podmienky uplatňovania paušálnych sadzieb a/alebo jednorazových súm sú uvedené 
v prílohe III. Maximálna výška paušálnej sadzby a/alebo jednorazových súm sa stanoví na 
základe referenčných súm ustanovených v pracovnom programe a celková odhadovaná 
suma finančného príspevku Spoločenstva je uvedená v prílohe I.. 

3. Finančný príspevok Spoločenstva sa vypočíta na základe nákladov na projekt ako celok 
a jeho úhrada sa zakladá na uznaných nákladoch každého príjemcu. 

4. Finančný príspevok Spoločenstva nemôže viesť k vytváraniu zisku žiadneho príjemcu. Na 
tento účel sa v čase predloženia posledného finančného výkazu v konečnej sume finančného 
príspevku Spoločenstva zohľadnia všetky príjmy projektu, ktoré každý príjemca získal. 
V prípade žiadneho príjemcu nemôže finančný príspevok Spoločenstva presiahnuť 
oprávnené náklady znížené o príjmy projektu. 

5. Celková suma platieb Spoločenstva nesmie za žiadnych okolností presiahnuť maximálnu 
výšku finančného príspevku Spoločenstva uvedenú v článku 5.  

6. Bez toho, aby bolo dotknuté právo ukončiť dohodu o grante na základe článku II.37 a bez 
toho, aby bolo dotknuté právo Komisie uložiť pokuty uvedené v článkoch II.23 a II.24, ak sa 
projekt neimplementuje alebo sa implementuje nedostatočne, čiastočne alebo oneskorene, 
Komisia môže znížiť pôvodne stanovený grant v súlade so skutočnou implementáciou 
projektu za podmienok stanovených v tejto dohode o grante. 

7. Financovanie vo forme paušálnych sadzieb a/alebo jednorazových súm je obmedzené na 
sumy ustanovené v prílohe I. Ak pri dokončení projektu nie sú podmienky alebo dôvody na 
poskytnutie týchto príspevkov splnené alebo sú splnené len čiastočne, Komisia odníme alebo 
zníži svoj príspevok v súlade s konkrétnym rozsahom plnenia podmienok alebo požiadaviek. 

II.5. Úrokové výnosy z predfinancovania poskytnutého Komisiou 
 
1. Predfinancovanie zostáva majetkom Spoločenstva až do vykonania záverečnej platby. 

2. Ak predfinancovanie presiahne sumu stanovenú v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a jeho vykonávacích pravidlách, Komisia za každé vykazované obdobie po implementácii 
dohody vyberie od koordinátora sumu vzniknutých úrokov.  

 

ODDIEL 2 – ZÁRUČNÝ FOND A VYMÁHANIE 

II.6. Záručný fond  
 

1. Finančná zodpovednosť každého príjemcu sa obmedzuje na jeho vlastný dlh, s výhradou 
týchto odsekov. 

 
2. V súlade s článkom 6 príjemcovia prispievajú do záručného fondu (ďalej len „fond“) 

zriadeného s cieľom riadiť riziko spojené s nevymožením súm, ktoré Spoločenstvu dlhujú 
príjemcovia dohôd o grante na základe 7RP. Tento príspevok, ktorý má previesť Komisia 
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v ich mene, nemožno použiť na vyrovnanie žiadneho nevysporiadaného dlhu, ktorý môžu 
mať voči Spoločenstvu.   

 
3. Fond je majetkom príjemcov prebiehajúcich dohôd o grante na základe 7RP. Riadi ho 

Spoločenstvo, ktoré zastupuje Komisia konajúca ako výkonný zástupca v mene príjemcov.  
Fond je odovzdaný do úschovy banke (ďalej len „banka“), ktorú vybralo Spoločenstvo 
zastúpené Komisiou konajúcej ako výkonný zástupca.  

 
4. Úroky z fondu sa doň pripočítajú a Komisia ich používa na prevody z fondu alebo 

vymáhanie z fondu podľa článku II.20 ods. 1 a 2 (ďalej len „operácie“).   
 
Operácie sa môžu vykonávať odo dňa nadobudnutia účinnosti prvej dohody o grante na 
základe 7RP po deň vykonania záverečnej platby v prípade poslednej dohody. Na konci 
tohto obdobia sa všetky zostávajúce úroky stanú majetkom Spoločenstva. 

 
Ak úroky nepostačujú na krytie operácií, na konci obdobia uvedeného v predchádzajúcom 
odseku sa môžu použiť príspevky do fondu v limite, ktorý nepresahuje 1 % finančného 
príspevku Spoločenstva splatného v prospech iných príjemcov, ako sú príjemcovia uvedení 
v odseku 5. Nad rámec týchto limitov alebo po tejto lehote Komisia vyberie dlžnú sumu 
priamo od príjemcov. 

 
5. Pri záverečnej platbe vykonanej poskočení projektu sa suma, ktorou sa prispelo do fondu 

na základe tejto dohody o grante, vráti príjemcom prostredníctvom koordinátora.  
 

  Suma, ktorá sa má vrátiť, sa vypočíta takto: 
 

„príspevok do fondu na základe tejto dohody o grante“ x „index fondu“ 
 

„Index fondu“ stanoví banka na konci každého mesiaca, uplatňuje sa počas nasledujúceho 
mesiaca a rovná sa tomuto pomeru, ktorý sa v prípade, že je vyšší ako 1, zníži na 1: 
 

Index fondu = (C + I + B)/C 
kde:  
 
 C = príspevky do fondu z všetky prebiehajúce projekty pri stanovení indexu 
 
 I = kumulované úroky pripísané fondu od začiatku obdobia 
 
 B = (vymožené sumy v prospech fondu) - (prevody z fondu a sumy vymožené z fondu)   
 
Ak na základe tohto výpočtu je suma, ktorá sa má vrátiť príjemcom,  nižšia ako suma 
príspevku do fondu na základe tejto dohody o grante, toto odpočítanie nesmie presiahnuť 
1 % finančného príspevku Spoločenstva a nesmie sa uplatňovať na sumy, ktoré sa majú 
zaplatiť verejným subjektom alebo právnym subjektom, ktorých účasť na dohode o grante je 
zaručená členským štátom alebo pridruženou krajinou, a inštitúciám vyššieho a stredného 
vzdelávania. 
 
Každý príjemca týmto súhlasí s tým, že suma, ktorá sa mu má vrátiť, sa pridelí na zaplatenie 
akéhokoľvek dlhu, ktorý daný príjemca dlhuje Spoločenstvu na základe tejto dohody 
o grante, alebo iného záväzku bez ohľadu na jeho pôvod, bez akýchkoľvek ďalších formalít. 
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II.7. Úhrada a vymáhanie  
 
1. Ak príjemca v rámci prebiehajúcej dohody o grante na základe 7RP neuhradí 

koordinátorovi na základe písomnej žiadosti Komisie požadovanú sumu najneskôr do 30 dní 
po prijatí žiadosti, a ak ostatní príjemcovia súhlasia s implementáciou príslušnej dohody o 
grante rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o jej ciele, Komisia dá banke príkaz, aby 
zodpovedajúcu sumu previedla priamo z fondu koordinátorovi Sumy prevedené z fondu 
nahradia finančný príspevok Spoločenstva, ktorý príjemca neuhradil. 

Ak suma, ktorú príjemca dlhuje Spoločenstvu, sa má vrátiť po vypovedaní alebo skončení 
akejkoľvek dohody o grante na základe 7RP, Komisia požiada o úhradu dlžnej sumy 
prostredníctvom inkasného príkazu určeného príslušnému príjemcovi. Ak sa platba do 
dátumu splatnosti nevykonala, sumy splatné Spoločenstvu sa môžu po informovaní 
príslušného príjemcu vymôcť prostredníctvom započítania akýchkoľvek súm, ktoré 
Spoločenstvo dlhuje príslušnému príjemcovi . Vo výnimočných okolnostiach, odôvodnených 
potrebou chrániť finančné záujmy Spoločenstva, môže Komisia vymáhať pohľadávku 
prostredníctvom započítania pred dátumom splatnosti platby. Predchádzajúci súhlas 
príjemcu sa nevyžaduje. Ak započítanie nie je možné, Komisia vymáha splatné sumy 
z fondu. 

2. Ak sa suma, ktorú príjemca dlhuje, previedla alebo vymohla z fondu podľa odsekov 1 a 2, 
príslušný príjemca uhradí túto sumu do fondu. Na tento účel Komisia vydá v prospech fondu 
inkasný príkaz určený tomuto  príjemcovi. 

3. Každý príjemca týmto súhlasí s tým, že: 

- akákoľvek neuhradená platba, bez predfinancovania, ktorú Komisia dlhuje 
danému príjemcovi bez ohľadu na jej pôvod, sa prevedie na úhradu uvedeného 
dlhu tohto príjemcu voči fondu, 

- Komisia môže v súlade s odsekom 5 prijať rozhodnutie o vymáhaní. 

4. Príjemcovia sú informovaní o tom, že na základe článku 256 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva a ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia môže prijať 
vykonateľné rozhodnutie, v ktorom sa formálne stanovuje suma ako pohľadávka od osôb 
iných ako štáty. 

5. Ak sa povinnosť zaplatiť dlžnú sumu nedodrží do dátum stanoveného Komisiou, k dlžnej 
sume sa pripočítajú úroky pri úrokovej sadzbe uvedenej v článku II.5. Úroky z omeškania sa 
vzťahujú na obdobie medzi dňom stanoveným na vykonanie platby, ktorý sa nezapočítava, 
a dňom, kedy Komisia dostane úhradu celej dlžnej sumy, vrátane. Každá čiastočná platba sa 
najprv započítava na poplatky a úroky z omeškania a až potom na účet istiny. 

ODDIEL 3 – KONTROLY A SANKCIE  
 

II.8. Finančné audity a kontroly 
 
1. Komisia môže kedykoľvek počas implementácie projektu a do piatich rokov po skončení 

projektu zorganizovať finančné audity, ktoré vykonajú externí audítori alebo samotné útvary 
Komisie vrátane úradu OLAF. Audit sa považuje za začatý v deň prijatia príslušného listu, 
ktorý zaslala Komisia.  Takéto audity sa môžu vzťahovať na finančné, systémové alebo iné 
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aspekty (napríklad zásady účtovníctva a riadenia) týkajúce sa správneho vykonávania 
dohody o grante. Audity sa vykonávajú dôverne. 

2. Príjemcovia sprístupnia priamo Komisii všetky podrobné informácie a údaje, ktoré môže 
Komisia alebo ňou splnomocnený zástupca požadovať s cieľom overiť, či sa dohoda 
o grante riadi a vykonáva náležitým spôsobom v súlade s jej ustanoveniami a či sa náklady 
účtujú v súlade s ňou. Tieto informácie a údaje musia byť presné, úplné a platné. 

3. Príjemcovia uchovávajú originály alebo vo výnimočných prípadoch náležite overené kópie 
– vrátane elektronických kópií – všetkých dokumentov týkajúcich sa dohody o grante 5 
rokov od skončenia projektu. Tieto dokumenty sa sprístupnia Komisii, keď o ne požiada 
počas akéhokoľvek auditu na základe dohody o grante. 

4. Na vykonanie týchto auditov príjemcovia zabezpečia, aby útvary Komisie a akýkoľvek 
(akékoľvek) externý(-é) subjekt(-y), ktorý(-é) Komisia vo všetkých opodstatnených 
prípadoch oprávnila na prístup na mieste, najmä ku kanceláriám príjemcu, jeho 
počítačovými údajom, jeho účtovným údajom a všetkým informáciám potrebným na 
vykonanie týchto auditov vrátane informácií o jednotlivých platoch osôb zapojených do 
projektu. Príjemca zabezpečí, aby informácie boli v čase auditu na mieste rýchlo k dispozícii 
a v prípade, že sa o to požiada, aby sa tieto údaje odovzdali v primeranej forme. 

5. Na základe zistení urobených počas finančného auditu sa navrhne predbežná správa. Túto 
správu zašle Komisia alebo jej splnomocnený zástupca príslušnému príjemcovi, ktorý k nej 
môže do jedného mesiaca od jej prijatia vyjadriť pripomienky. Komisia sa môže rozhodnúť 
nevziať do úvahy pripomienky predložené alebo dokumenty zaslané po tejto lehote. 
Záverečná správa sa príslušnému príjemcovi zašle do dvoch mesiacov po uplynutí uvedenej 
lehoty.  

6. Komisia prijme na základe záverov auditu všetky vhodné opatrenia, ktoré považuje za 
potrebné, vrátane vystavenia inkasných príkazov týkajúcich sa všetkých platieb, ktoré 
vykonala, alebo ich časti a uplatnenia akejkoľvek uplatniteľnej sankcie. 

7. Európsky dvor audítorov má na účely kontrol a auditov rovnaké práva ako Komisia, najmä 
právo na prístup, bez toho, aby boli dotknuté jeho vlastné pravidlá. 

8. Okrem toho môže Komisia vykonať kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev 
pred spreneverou a inými podvodmi7 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF)8. 

II.9. Technické audity a preskúmania 
 

1. Komisia môže začať technický audit alebo preskúmanie kedykoľvek počas implementácie 
projektu a do piatich rokov po skončení projektu. Cieľom technického auditu alebo 
preskúmania je posúdiť prácu vykonanú na základe projektu v určitom období, okrem 
iného prostredníctvom hodnotenia správ projektu a dokumentácie výsledkov za dané 

                                                 
7      Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2. 

8  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999. 
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obdobie. Tieto audity a preskúmania sa môžu vzťahovať na vedecké, technické a iné 
aspekty týkajúce sa správneho vykonania projektu a dohody o grante.  

2. Vzhľadom na popis práce (príloha I) sa prostredníctvom auditu alebo preskúmania 
objektívne posúdi: 

- úroveň plnenia pracovného plánu projektu za príslušné obdobie a súvisiacej 
dokumentácie výsledkov, 

- trvalý význam cieľov a potenciál objavov vzhľadom na najmodernejšie vedecké 
a priemyselné poznatky, 

- zdroje plánované a využívané v súvislosti s dosiahnutým pokrokom spôsobom, ktorý je 
v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, 

- postupy a metódy riadenia projektu; 
- príspevky príjemcov a ich integrácia v rámci projektu, 
- očakávaný možný vplyv z hospodárskeho a sociálneho hľadiska a hľadiska hospodárskej 

súťaže a plán príjemcov na využitie a šírenie nových znalostí.. 
 

3. Audity a preskúmania sa považujú za začaté v deň, keď príjemca(-ovia) prijal(-i) príslušný 
list, ktorý zaslala Komisia.  

4. Akýkoľvek takýto audit alebo preskúmanie sa vykonáva dôverným spôsobom. 

5. Komisii môžu pri technických auditoch a preskúmaniach pomáhať externí vedeckí 
a technickí experti. Komisia pred vykonaním hodnotenia oznámi príjemcom totožnosť 
vymenovaných expertov. Príjemca(-ovia) majú právo odmietnuť účasť konkrétneho 
externého vedeckého alebo technického experta z dôvodu zachovania obchodného 
tajomstva. 

6. Audity a preskúmania sa môžu vykonať na diaľku v dome alebo na pracovisku experta 
alebo môžu zahŕňať zasadnutia so zástupcami projektu buď v priestoroch Komisie, alebo 
v priestoroch príjemcov. Komisia alebo externý vedecký alebo technický expert môžu mať 
prístup na miesta a do priestorov, kde sa práca vykonáva, a ku všetkým dokumentom, 
ktoré sa týkajú tejto práce.  

7. Príjemcovia sprístupnia priamo Komisii alebo externému vedeckému alebo technickému 
expertovi všetky podrobné informácie a údaje, ktoré môže požadovať, s cieľom overiť, či 
sa projekt správnym spôsobom implementuje/implementoval a vykonáva/vykonával 
v súlade s ustanoveniami tejto dohody o grante. 

8. Vypracuje sa správa o výsledku auditov a preskúmaní. Komisia ju zašle príslušnému 
príjemcovi, ktorý k nej môže vyjadriť pripomienky v lehote jedného mesiaca po jej prijatí. 
Komisia sa môže rozhodnúť, že nevezme do úvahy pripomienky predložené po tejto 
lehote.  

9. Komisia na základe formálnych odporúčaní expertov informuje koordinátora o svojom 
rozhodnutí: 

- prijať alebo zamietnuť predloženú dokumentáciu výsledkov; 

- umožniť, aby projekt pokračoval bez zmeny prílohy I alebo s menšími úpravami; 

- zvážiť pokračovanie projektu iba s väčšími úpravami;  

- začať prípravy na vypovedanie dohody o grante alebo účasti akéhokoľvek príjemcu 
podľa článku II.37; 
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- vydať inkasný príkaz týkajúci sa všetkých platieb alebo časti platieb, ktoré Komisia 
vykonala, a uložiť akúkoľvek uplatniteľnú sankciu.  

10. Na základe rozhodnutia útvarov Komisie sa môže do piatich rokov po skončení projektu 
vykonať audit dodržiavania etických zásad. Odseky 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 sa uplatňujú mutatis 
mutandis. 

II.10. Náhrada škody  

1. Príjemca, o ktorom sa zistí, že nadhodnotil akúkoľvek sumu, a tak od Spoločenstva dostal 
neoprávnený finančný príspevok, je povinný, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné 
opatrenia stanovené v tejto dohode o grante, škody zaplatiť, ďalej len „náhrada škody“. 

2.  Náhrada škody sa musí zaplatiť dodatočne k vymáhaniu neoprávneného finančného 
príspevku Spoločenstva od príjemcu. Vo výnimočných prípadoch môže Komisia upustiť od 
uplatnenia nároku na náhradu škôd.   

3. Výška náhrady škody je primeraná nadhodnotenej sume a neoprávnenej časti finančného 
príspevku Spoločenstva. Na výpočet náhrady škody sa použije tento vzorec: 

Náhrada škody = neoprávnený finančný príspevok Spoločenstva x (nadhodnotená 
suma/celkový požadovaný finančný príspevok Spoločenstva) 

Pri výpočte náhrady škody sa vezme do úvahy iba vykazované obdobie(-ia) týkajúce sa 
žiadosti príjemcu o finančný príspevok Spoločenstva za toto obdobie. Nepočíta sa 
v súvislosti s celým finančným príspevkom Spoločenstva.  

4. Komisia písomne informuje príjemcu, ktorého považuje za povinného zaplatiť náhradu 
škody, o jej nároku formou doporučeného listu s doručenkou. Príjemca má lehotu 30 dní, 
aby odpovedal na nárok Spoločenstva. 

5. Postup na splatenie neoprávneného finančného príspevku Spoločenstva a zaplatenie náhrady 
škody sa stanoví v súlade s ustanoveniami článku II.21. Náhrada škody sa odpočíta od 
akejkoľvek ďalšej platby alebo bude predmetom vymáhania zo strany Komisie. 

6. Komisia má v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 4 nárok na náhradu škody vzhľadom na 
akúkoľvek nadhodnotenú sumu, ktorá sa zistí po skončení projektu. 

II.11. Finančné pokuty 

1. Príjemca, ktorý sa previnil tým, že predložil nepravdivé vyhlásenia alebo v prípade ktorého sa 
zistilo, že závažným spôsobom nedodržiaval svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody 
o grante, podlieha pokutám v rozpätí 2 % až 10 % z hodnoty finančného príspevku 
Spoločenstva, ktorý tento príjemca dostal.  Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v 
prípade opakovaného priestupku počas piatich rokov od prvého porušenia  

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 sa príjemcovia vylúčia zo všetkých grantov Spoločenstva 
najviac na dva roky odo dňa zistenia porušenia.  

3. Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na akékoľvek administratívne alebo finančné sankcie, 
ktoré možno uložiť príjemcovi, ktorý si neplní povinnosti, v súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách alebo na akékoľvek opravné prostriedky podľa občianskeho práva, 
na ktoré môže mať Spoločenstvo alebo akýkoľvek iný príjemca nárok. Okrem toho tieto 
ustanovenia nesmú brániť trestnému konaniu, ktoré môžu začať orgány členského štátu.  
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Part C           PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, VYUŽITIE A 
ŠÍRENIE 

ODDIEL 1 – NOVÉ ZNALOSTI 

II.1. Vlastníctvo 

1. Nové znalosti sú majetkom príjemcu vykonávajúceho činnosť, z ktorej tieto nové znalosti 
pochádzajú. 

2. Ak viacerí príjemcovia spoločne vykonávali činnosť, ktorou sa vytvárajú nové znalosti, a ak 
sa ich príslušný podiel na tejto činnosti nedá zistiť, sú spoluvlastníkmi takýchto nových 
znalostí. Prijmú dohodu9 týkajúcu sa rozdelenia a podmienok vykonávania takéhoto 
spoluvlastníctva. 

Ak sa ešte neuzatvorila žiadna dohoda o spoluvlastníctve, každý zo spoluvlastníkov je 
oprávnený udeliť nevýhradné licencie tretím stranám bez akéhokoľvek práva na sublicenciu 
pri splnení týchto podmienok: 

a) ostatným spoluvlastníkom sa musí aspoň 45 dní vopred podať oznámenie a a 

b) ostatným spoluvlastníkom sa musí poskytnúť spravodlivá a primeraná náhrada. 

3. Ak sú zamestnanci alebo iný personál pracujúci pre príjemcu oprávnení nárokovať si práva 
na nové znalosti, príjemca zabezpečí, aby bolo možné tieto práva vykonávať spôsobom, 
ktorý je zlučiteľný s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto dohody o grante. 

II.2. Prevod 

1. Ak príjemca prevedie vlastníctvo k novým znalostiam, prevedie na nadobúdateľa aj svoje 
povinnosti týkajúce sa nových znalostí vrátane povinnosti previesť tieto povinnosti na 
každého ďalšieho nadobúdateľa. 

2. Ak sa od príjemcu vyžaduje, aby postúpil svoje povinnosti poskytnúť prístupové práva, 
s výhradou jeho povinností týkajúcich sa dôvernosti, ako je tomu pri zlúčení alebo 
nadobudnutí významnej časti jeho aktív, príjemca poskytne ostatným príjemcom najmenej 
45 dní vopred oznámenie o plánovanom prevode spolu s uvedením dostatočných informácií 
o predpokladanom novom vlastníkovi nových znalostí, aby ostatní príjemcovia mohli 
vykonávať svoje prístupové práva.  

Príjemcovia sa však písomnou dohodou môžu dohodnúť na inej lehote alebo na vzdaní sa 
svojho práva na predchádzajúce oznámenie v prípade prevodu vlastníctva z jedného 
príjemcu na konkrétne určenú tretiu stranu.  

3. Po oznámení v súlade s odsekom 2 môže v lehote 30 dní od oznámenia alebo v inej písomne 
odsúhlasenej lehote ktorýkoľvek z ostatných príjemcov vzniesť námietky proti plánovanému 
prevodu vlastníctva na základe toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo jeho prístupové práva. 

                                                 
9 Spoluvlastníci sa samozrejme môžu dohodnúť nepokračovať v spoluvlastníctve a rozhodnúť sa pre alternatívny 

režim (napríklad výlučný vlastník s prístupovými právami pre ostatných príjemcov, ktorí previedli svoj 
vlastnícky podiel). 
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Ak ktorýkoľvek z ostatných príjemcov preukáže, že jeho prístupové práva by boli 
nepriaznivo ovplyvnené, zamýšľaný prevod sa neuskutoční dovtedy, kým sa nedosiahne 
dohoda medzi zainteresovanými príjemcami. 

4.  Ak príjemca plánuje previesť vlastníctvo nových znalostí na tretiu stranu, ktorá má sídlo v 
tretej krajine, ktorá nie je pridružená k siedmemu rámcovému programu, Komisia môže 
namietať proti takémuto prevodu vlastníctva nových znalostí, ak sa domnieva, že to nie je v 
súlade so záujmami rozvíjať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva alebo je to v 
rozpore s etickými zásadami alebo bezpečnostnými otázkami. 

V takýchto prípadoch sa prevod vlastníctva neuskutoční, pokiaľ sa Komisia neubezpečí, že 
sa uplatňujú náležité záruky, a prevod písomne nepovolí. 

II.3. Ochrana 

1. V prípade možného priemyselného alebo obchodného uplatnenia nových znalostí ich 
vlastník zabezpečí ich primeranú a účinnú ochranu pri riadnom zohľadnení svojich 
oprávnených záujmov a legitímnych záujmov, najmä obchodných záujmov, ostatných 
príjemcov. 

Ak sa príjemca, ktorý nie je vlastníkom nových znalostí, dovoláva svojich oprávnených 
záujmov, musí v každom danom prípade preukázať, že by utrpel neúmerne veľkú ujmu. 

2. Žiadosti o registráciu patentov týkajúce sa nových znalostí, podané príjemcom alebo v jeho 
mene, musia obsahovať toto vyhlásenie s cieľom vyjadriť, že príslušné nové znalosti boli 
získané s finančnou podporou Spoločenstva: 

Na činnosť, ktorá viedla k tomuto vynálezu, sa poskytli finančné prostriedky zo 
siedmeho rámcového programu [Európskeho spoločenstva] ([RP7/2007 - 2013]) na 
základe dohody o grante č. [xxxxxx]10. 

Okrem toho sa všetky žiadosti o registráciu patentov týkajúce sa nových znalostí uvedú 
v pláne využitia a šírenia nových znalostí, vrátane dostatočných podrobných údajov/odkazov 
na to, aby Komisia mohla patent (žiadosť) sledovať. Akékoľvek takéto podanie po 
predložení záverečnej správy sa musí oznámiť Komisii vrátane tých istých podrobných 
údajov/odkazov. 

3. Ak v prípade možného priemyselného alebo obchodného uplatnenia nových znalostí ich 
vlastník nechráni ani neprevedie na iného príjemcu, pridružený subjekt so sídlom v 
členskom štáte alebo v pridruženej krajine, ani na žiadnu inú tretiu stranu so sídlom v 
členskom štáte alebo pridruženej krajine spolu so záväzkami s tými spojenými v súlade s 
článkom II.27, nemôžu sa uskutočniť žiadne činnosti spojené so šírením týchto nových 
znalostí skôr, ako sa o tom informovala Komisia. Komisia sa musí informovať najneskôr do 
45 dní pred začatím plánovanej činnosti spojenej so šírením. 

V takýchto prípadoch môže Spoločenstvo so súhlasom príslušného príjemcu prevziať 
vlastníctvo k týmto nových znalostiam a prijať opatrenia na ich náležitú a účinnú ochranu. 
Príslušný príjemca to môže odmietnuť len vtedy, ak môže preukázať, že jeho legitímne 
záujmy by utrpeli neúmernú ujmu.  

                                                 
10 Toto vyhlásenie sa bude musieť preložiť do jazyka registrácie patentu. Zabezpečia sa preklady do všetkých 

jazykov Spoločenstva. 
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V prípade, že vlastníctvo prevezme Spoločenstvo, prevezme aj povinnosti týkajúce sa 
poskytovania prístupových práv. 

II.4. Využitie 

1.  Príjemcovia využívajú nové znalosti, ktoré vlastnia, alebo zabezpečia ich využívanie.  

2.  Príjemcovia oznámia očakávané využitie nových znalostí v pláne využitia a šírenia nových 
znalostí. Informácie musia byť dostatočne podrobné na to, aby Komisia mohla vykonať 
akýkoľvek súvisiaci audit. 

II.5. Šírenie 

1. Každý príjemca zabezpečí čo najrýchlejšie šírenie nových znalostí, ktoré vlastní. V opačnom 
prípade môže tieto nové znalosti šíriť Komisia.  

2. Aktivity v oblasti šírenia musia byť zlučiteľné s ochranou práv duševného vlastníctva, 
povinnosťami v oblasti zachovania dôvernosti a oprávnenými záujmami vlastníka(-ov) 
nových znalostí.  

3.  Aspoň 45 dní pred začatím akejkoľvek aktivity v oblasti šírenia sa musí ostatným 
zainteresovaným príjemcom podať predchádzajúce oznámenie, vrátane dostatočných 
informácií týkajúcich sa plánovanej aktivity v oblasti šírenia a predpokladaných údajov, 
ktoré sa majú rozšíriť. 

Po oznámení môže ktorýkoľvek z týchto príjemcov vzniesť námietky v lehote 30 dní od 
oznámenia plánovanej aktivity v oblasti šírenia, ak sa domnieva, že by jeho legitímne 
záujmy súvisiace s jeho novými alebo východiskovými znalosťami mohli utrpieť neúmerne 
veľkú ujmu. V takýchto prípadoch sa aktivita v oblasti šírenia nemôže uskutočniť, pokiaľ sa 
neprijmú náležité opatrenia na ochranu týchto legitímnych záujmov. 

Príjemcovia sa však môžu písomne dohodnúť na iných lehotách ako tých, ktoré sú 
stanovené v tomto odseku, medzi ktoré môže patriť lehota na stanovenie vhodných opatrení, 
ktoré sa majú prijať. 

4.  Všetky publikácie alebo akékoľvek iné šírenie týkajúce sa nových znalostí obsahujú 
vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že príslušné nové znalosti boli získané s finančnou 
podporou Spoločenstva: 

Na výskum, ktorý viedol k týmto výsledkom, sa poskytlo finančné prostriedky zo 
siedmeho rámcového programu  [Európskeho spoločenstva] ([RP7/2007 - 2013]) na 
základe dohody o grante č. [xxxxxx]. 11 
Akákoľvek aktivita v oblasti šírenia sa musí uviesť v pláne využitia a šírenia nových 
znalostí, vrátane dostatočných podrobných údajov/odkazov, aby Komisia mohla aktivitu 
sledovať. Pokiaľ ide o vedecké publikácie týkajúce sa nových znalostí, uverejnené pred 
predložením záverečnej správy alebo po ňom, tieto podrobné údaje/odkazy a výťah z 
publikácie sa musia poskytnúť Komisii najneskôr dva mesiace po uverejnení. Okrem toho sa 
Komisii musí v rovnakej lehote poskytnúť aj elektronická kópia uverejneného znenia alebo 

                                                 
11 Toto vyhlásenie sa musí preložiť do jazyka, v ktorom sa vykonáva aktivita v oblasti šírenia. Zabezpečia sa 

preklady do všetkých jazykov Spoločenstva. 
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konečného rukopisu schváleného na uverejnenie, na účel stanovený v článku II.12.2, ak sa 
tým neporušia žiadne práva tretích strán. 

ODDIEL 2 – PRÍSTUPOVÉ PRÁVA 
II.6. Zahrnuté východiskové znalosti 

Príjemcovia môžu definovať východiskové znalosti potrebné na účely projektu v písomnej 
dohode a, ak je to vhodné, môžu vylúčiť špecifické východiskové znalosti12.  

II.7. Zásady 

1. Všetky žiadosti o prístupové práva sa podávajú písomne. 

2. Udelenie prístupových práv sa môže podmieniť prijatím špecifických podmienok určených 
na zabezpečenie použitia týchto práv na plánovaný účel a uplatňovania primeraných 
povinností zachovávať dôvernosť. 

3. Bez toho, aby boli dotknuté ich povinnosti týkajúce sa udelenia prístupových práv, 
príjemcovia sa navzájom čo najskôr informujú o akomkoľvek obmedzení týkajúcom sa 
udelenia prístupových práv k východiskovým znalostiam alebo o akomkoľvek inom 
obmedzení, ktoré by mohlo významne ovplyvniť udeľovanie prístupových práv. 

4. Vypovedanie účasti príjemcu žiadnym spôsobom neovplyvní povinnosť tohto príjemcu 
udeliť prístupové práva zostávajúcim príjemcom. 

5. Pokiaľ nie je dohodnuté inak s vlastníkom nových alebo východiskových znalostí, prístupové 
práva neposkytujú žiadny nárok na udeľovanie sublicencií. 

6. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, v každej dohode poskytujúcej príjemcom alebo tretím 
stranám prístupové práva k novým alebo východiskovým znalostiam sa musí zabezpečiť 
zachovanie potenciálnych prístupových práv ostatných príjemcov. 

7. Výhradné licencie na nové alebo východiskové znalosti možno udeliť za predpokladu, že 
všetci ostatní príjemcovia písomne potvrdia, že sa vzdávajú svojich prístupových práv na 
tieto znalosti. 

8. Ak má však príjemca v úmysle udeliť výhradnú licenciu na nové znalosti tretej strane, ktorá 
má sídlo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k siedmemu rámcovému programu, 
Komisia môže namietať proti udeleniu takejto výhradnej licencie, ak sa domnieva, že to nie 
je v súlade so záujmami rozvíjať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva alebo je 
to v rozpore s etickými zásadami alebo bezpečnostnými otázkami.  

V takýchto prípadoch sa udelenie výhradnej licencie neuskutoční, pokiaľ sa Komisia 
neubezpečí, že sa uplatňujú náležité záruky a udelenie písomne nepovolí. 

                                                 
12 Takéto vylúčenie môže byť dočasné (napr. s cieľom umožniť primeranú ochranu východiskových znalostí pred 

poskytnutím prístupu) alebo obmedzené (napr. za účelom vylúčiť iba jedného alebo viacerých špecifických 
príjemcov). Keďže sa východiskové znalosti na základe definície považujú za potrebné pre implementáciu alebo 
využitie, príjemcovia by mali preskúmať vplyv takéhoto vylúčenia na projekt, najmä pokiaľ ide o vylúčenie, 
ktoré nie je dočasnej povahy.   
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II.8. Prístupové práva na implementáciu 

1.  Prístupové práva k novým znalostiam sa udelia ostatným príjemcom, ak je to potrebné na to, 
aby títo príjemcovia mohli vykonávať svoju prácu v rámci projektu. 

Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku. 

2. Prístupové práva k východiskovým znalostiam sa udelia ostatným príjemcom, ak je to 
potrebné na to, aby títo príjemcovia mohli vykonávať svoju prácu v rámci projektu za 
predpokladu, že príslušný príjemca je oprávnený tieto práva udeliť. 

Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku, pokiaľ sa všetci príjemcovia 
pred pristúpením k tejto dohode nedohodli inak. 

II.9. Prístupové práva na využívanie 

1. Príjemcovia užívajú prístupové práva k novým znalostiam, ak je to potrebné na využívanie 
ich vlastných nových znalostí. 

S výhradou súhlasu sa takéto prístupové práva sa udeľujú buď za spravodlivých a 
primeraných podmienok alebo bez licenčných poplatkov. 

2. Príjemcovia užívajú prístupové práva k východiskovým znalostiam, ak je to potrebné na 
využívanie ich vlastných nových znalostí, za predpokladu, že príslušný príjemca je 
oprávnený tieto práva udeliť. 

S výnimkou súhlasu sa takéto prístupové práva udeľujú buď za spravodlivých a 
primeraných podmienok alebo bez licenčných poplatkov. 

3. Aj pridružený subjekt so sídlom v členskom štáte alebo v pridruženej krajine má prístupové 
práva uvedené v odsekoch 1 a 2 k novým alebo východiskovým znalostiam za tých istých 
podmienok ako príjemca, ku ktorému je pridružený, pokiaľ dohoda o konzorciu nestanovuje 
inak. Keďže v prípade prístupových práv uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vyžaduje, aby bol 
prístup potrebný na využívanie vlastných nových znalostí, tento odsek sa uplatňuje iba v 
takom rozsahu, v akom sa previedlo vlastníctvo k východiskovým znalostiam na pridružený 
subjekt so sídlom v členskom štáte alebo v pridruženej krajine. Príjemcovia môžu prijať 
ustanovenia týkajúce sa prístupových práv pre pridružené subjekty vo svojej dohode 
o konzorciu, vrátane ustanovení o akýchkoľvek požiadavkách týkajúcich sa notifikácie. 

4. Žiadosť o prístupové práva podľa odsekov 1, 2 alebo 3 sa môže predložiť do jedného roka 
po niektorej z týchto udalostí: 

a) skončenie projektu  alebo 

b) vypovedanie účasti vlastníkom príslušných východiskových alebo nových znalostí. 

Príslušní príjemcovia sa však môžu dohodnúť na inej lehote13. 

                                                 
13 Táto lehota môže byť dlhšia alebo kratšia.  
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

II.10. Výzvy na súťaž 

 
1. Ak sa to vyžaduje na základe podmienok uvedených v prílohe I, konzorcium stanoví a Komisii 

navrhne účasť nových príjemcov na základe súťažnej výzvy v súlade s ustanoveniami tohto 
článku. 

 
2. Konzorcium uverejní výzvu na súťaž aspoň v jednom medzinárodnom časopise a v troch 

rôznych vnútroštátnych novinách v troch rôznych členských štátoch alebo v pridružených 
krajinách. Zodpovedá aj za propagáciu výzvy vo všeobecnosti použitím osobitnej informačnej 
podpory, najmä internetových stránok týkajúcich sa siedmeho rámcového programu, odbornej 
tlače a brožúr a prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných bodov zriadených v členských 
štátoch a v pridružených krajinách. Okrem toho, uverejnenie a propagácia výzvy musí byť 
v súlade so všetkými predpismi a usmerňujúcimi pokynmi stanovenými Komisiou. 
Konzorcium informuje Komisiu o výzve a jej obsahu aspoň 30 dní pred očakávaným dátumom 
jej uverejnenia. 

 
3. Výzva na súťaž musí zostať otvorená na predloženie návrhov zainteresovaných strán aspoň 

päť týždňov. 
 
4. Konzorcium vyhodnotí prijaté ponuky na základe kritérií, ktorými sa riadi hodnotenie a výber 

projektu Komisie, stanovenými v príslušnej výzve na predloženie návrhov a s pomocou aspoň 
dvoch nezávislých expertov, ktorých menovalo konzorcium na základe kritérií uvedených 
v pravidlách účasti. 

 
5.  Konzorcium oznámi Komisii navrhované pristúpenie nového(-ých) príjemcu(-ov) v súlade 

s článkom II.35. Komisiu zároveň informuje o prostriedkoch, prostredníctvom ktorých bola 
výzva na súťaž uverejnená a menách expertov zapojených do hodnotenia a vzťahu k nim. 
Komisia môže proti pristúpeniu akéhokoľvek nového príjemcu vzniesť námietky v lehote 45 
dní od prijatia oznámenia. 

 

II.11. Žiadosti o zmeny a doplnenia a vypovedanie z podnetu konzorcia 

 
1. O zmeny a doplnenia tejto dohody o grante môže požiadať každá zo zmluvných strán. 

Žiadosti o zmeny a doplnenia a vypovedanie musí podpísať zákonný zástupca zmluvných 
strán a musia sa predložiť v súlade s článkom 8. Každú žiadosť alebo prijatie v mene 
konzorcia alebo príjemcu(-ov) predloží koordinátor. V prípade koordinátora sa 
predpokladá, že v prípade podpísania žiadosti, prijatia alebo odmietnutia listu týkajúceho sa 
zmeny a doplnenia, ako aj v prípade žiadosti o vypovedanie, koná v mene všetkých 
príjemcov. Koordinátor zabezpečí primeraný dôkaz o tom, že existuje súhlas konzorcia 
s takouto zmenou a doplnením alebo vypovedaním, ktorý je dostupný v prípade auditu alebo 
na žiadosť Komisie.  

2. V prípade zmeny koordinátora, ktorá sa vykoná bez jeho súhlasu, žiadosť predložia všetci 
ostatní príjemcovia alebo jeden z nich, ktorý zastupuje ostatných. 

3. Žiadosť o zmenu a doplnenie, ktorá obsahuje viac ako jednu úpravu dohody, sa považuje za 
balík, ktorý nie je možné rozdeliť do viacerých žiadostí a druhá strana ho musí schváliť 
alebo zamietnuť ako celok, s výnimkou žiadosti, v ktorej sa výslovne uvádza, že obsahuje 
oddelené žiadosti, ktoré možno schváliť samostatne. 
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4. Žiadosti o pridanie nového príjemcu obsahujú vyplnený formulár B (príloha V), ktorý riadne 
podpísal takýto nový subjekt. Každé pridanie podlieha podmienkam uvedeným v pravidlách 
účasti, príslušnej výzve na predloženie návrhov a nariadeniu o rozpočtových pravidlách. 
Takýto dodatočný subjekt prevezme práva a povinnosti príjemcov stanovené dohodou o 
grante s účinnosťou odo dňa jeho pristúpenia uvedeného v podpísanom formulári B. 

5. Účelom alebo účinkom zmien a doplnení nesmie byť vykonanie zmien dohody, ktoré by 
mohli spochybniť rozhodnutie o udelení grantu alebo viesť k nerovnakému zaobchádzaniu 
s príjemcami. 

6. Žiadosti o vypovedanie účasti jedného alebo viacerých príjemcov obsahujú:  

- návrh konzorcia na prerozdelenie úloh a rozpočtu daného príjemcu,  

- odôvodnenie žiadosti o vypovedanie,  

- navrhovaný dátum, keď má výpoveď nadobudnúť účinnosť,  

- list, v ktorom je uvedené stanovisko príjemcu, v prípade ktorého sa žiada 
o vypovedanie účasti a  

- správy a dokumentáciu výsledkov uvedené v článku II.4 týkajúce sa činnosti, 
ktorú tento príjemca vykonal do dňa nadobudnutia účinnosti výpovede spolu 
s pripomienkami koordinátora v mene konzorcia k týmto správam 
a dokumentácii výsledkov, a vyhlásenie o pridelení platieb tomuto príjemcovi 
koordinátorom.  

V prípade nedoručenia týchto dokumentov sa žiadosť nepovažuje za platnú žiadosť.  

List, ktorý obsahuje stanovisko príslušného príjemcu, sa môže nahradiť dôkazom o tom, že 
tento príjemca bol písomne požiadaný, aby vyjadril svoje stanovisko k navrhovanému 
vypovedaniu svojej účasti a zaslal správy a dokumentáciu výsledkov, no neurobil tak 
v lehote stanovenej v tomto oznámení. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. 
V tomto prípade, ak sa so žiadosťou o vypovedanie nepredložia žiadne správy, Komisia 
nevezme do úvahy žiadne ďalšie žiadosti o náhradu nákladov tohto príjemcu a nevykoná 
žiadnu ďalšiu úhradu.  

Pokiaľ nie je s Komisiou dohodnuté inak, všetky úlohy príjemcu, ktorého účasť sa 
vypovedá, sa musia prerozdeliť v rámci konzorcia. 

V žiadostiach o vypovedanie dohody o grante sa uvedie odôvodnenie vypovedania a správy 
a dokumentáciu výsledkov uvedené v článku II.4 týkajúce sa práce vykonanej do dňa 
nadobudnutia účinnosti výpovede. 

II.12. Schválenie zmien a doplnení a vypovedanie na žiadosť konzorcia  

1. Zmluvné strany tejto dohody o grante sa zaväzujú schváliť alebo zamietnuť akúkoľvek platnú 
žiadosť o zmenu a doplnenie alebo vypovedanie v lehote 45 dní od jej prijatia.  Nepredloženie 
odpovede v lehote 45 dní od prijatia takejto správy sa považuje za zamietnutie. 

2. Odchylne od odseku 1, ak konzorcium požiada o pridanie alebo vypovedanie účasti príjemcu, 
nereagovanie Komisie v lehote 45 dní od prijatia takejto žiadosti predstavuje súhlas, s 
výnimkou prípadov chýbajúceho súhlasu príslušného príjemcu a v prípadoch vymenovania 
nového koordinátora, pri ktorom je potrebný písomný súhlas Komisie.  
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Ak Komisia nepredloží námietky v tejto lehote, považuje sa to za jej schválenie žiadosti 
v posledný deň lehoty. Komisia sa zaväzuje v prípade tichého súhlasu poslať list na 
informačné účely.  

Ak je žiadosť o pridanie alebo vyňatie príjemcu spojená so žiadosťami o ďalšie úpravy 
dohody o grante, ktoré priamo nesúvisia s týmto pridaním alebo vylúčením, celá žiadosť 
podlieha písomnému schváleniu Komisie. 

3. Schválenie požadovanej zmeny a doplnenia alebo vypovedania zo strany Komisie sa oznámi 
koordinátorovi, ktorý ho prijme v mene konzorcia. V prípade vypovedania účasti jedného 
alebo viacerých príjemcov Komisia zašle kópiu príslušnému príjemcovi. 

4.  Zmeny a doplnenia a vypovedania nadobúdajú účinnosť v deň, na ktorom sa dohodli zmluvné 
strany; ak nie je stanovený žiadny dátum, nadobúdajú účinnosť v deň schválenia Komisiou. 

II.13. Vypovedanie dohody o grante alebo účasti jedného alebo viacerých príjemcov z 
podnetu Komisie 

1. Komisia môže vypovedať dohodu o grante alebo účasť príjemcu v týchto prípadoch: 

a) ak jeden právny subjekt alebo viaceré právne subjekty uvedené v článku 1 nepristúpia 
k tejto dohode o grante; 

b) v prípade nevykonávania alebo nedostatočného vykonávania práce alebo porušenia 
akejkoľvek podstatnej povinnosti uloženej na základe tejto dohody o grante, ktoré sa 
neodstránilo na základe písomnej žiadosti predloženej konzorciu s cieľom nápravy 
situácie v lehote 30 dní;  

c) ak sa príjemca úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustil nezrovnalosti pri vykonávaní 
akejkoľvek dohody o grante s Komisiou;  

d) ak príjemca porušil základné etické zásady; 

e) ak sa nepredložili požadované správy a dokumentácie výsledkov alebo ak Komisia 
predložené správy alebo dokumentácie výsledkov neschváli; 

f) zo závažných technických alebo hospodárskych dôvodov, ktoré výrazne nepriaznivo 
ovplyvňujú dokončenie projektu; 

g) ak sa potenciál využitia výsledkov projektu zníži v značnom rozsahu; 

h) ak právna, finančná, organizačná alebo technická zmena alebo zmena kontroly príjemcu 
spochybní rozhodnutie Komisie súhlasiť s jeho účasťou; 

i) ak akákoľvek zmena uvedená v písmene h) alebo vypovedanie účasti príslušného(-ých) 
príjemcu(-ov) výrazne ovplyvňuje implementáciu projektu alebo záujmy Spoločenstva 
alebo spochybňuje rozhodnutie poskytnúť príspevok Spoločenstva; 

j) v prípade vyššej moci notifikovanej v súlade s článkom II.40, ak opätovné začatie 
projektu po pozastavení nie je možné; 

k) ak sa už neplnia podmienky účasti na projekte stanovené v pravidlách účasti alebo 
zmenené a doplnené výzvou na predkladanie návrhov, na základe ktorej bol projekt 
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predložený, pokiaľ sa Komisia nedomnieva, že pokračovanie projektu je nevyhnutné na 
implementáciu špecifického programu; 

l) ak bol príjemca právoplatne odsúdený (res judicata) za protiprávne konanie v súvislosti 
s výkonom povolania alebo sa dopustil závažného odborného zavinenia preukázaného 
akýmikoľvek oprávnenými prostriedkami; 

m) ak po vypovedaní účasti jedného alebo viacerých príjemcov konzorcium nenavrhne 
Komisii zmenu a doplnenie dohody o grante s úpravami potrebnými na pokračovanie 
projektu, vrátane prerozdelenia úlohy príjemcu, ktorého účasť sa končí v lehote 
stanovenej Komisiou alebo ak Komisia nesúhlasí s navrhnutými úpravami; 

n) ak príjemca vyhlásil konkurz alebo je v likvidácii. 

2. Vypovedanie účasti jedného alebo viacerých príjemcov z podnetu Komisie sa oznámi 
príslušnému(-ým) príjemcovi(-om), pričom kópia sa predloží koordinátorovi, a nadobudne 
účinnosť v deň uvedený v oznámení a najneskôr 30 dní po jeho prijatí príjemcom. 

Komisia informuje konzorcium o dátume nadobudnutia účinnosti výpovede. 

V prípade vypovedania dohody o grante sa táto skutočnosť oznámi koordinátorovi, ktorý to 
následne oznámi všetkým ostatným príjemcom a výpoveď nadobudne účinnosť 45 dní po 
prijatí koordinátorom. 

3. V lehote 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti vypovedania príjemca(-ovia), ktorého(-ých) 
účasť sa vypovedá, predloží(-ia) (prostredníctvom koordinátora) všetky požadované správy 
a dokumentácie výsledkov uvedené v článku II.4 týkajúce sa práce vykonanej do tohto dňa. 
Ak Komisia v uvedenej lehote nedostane tieto dokumenty, môže po poskytnutí 30-dňovovej 
lehoty po zaslaní písomného oznámenia o nedoručení týchto dokumentov stanoviť, že 
nezohľadní žiadne ďalšie žiadosti o úhradu nákladov a nevykoná žiadnu ďalšiu úhradu a 
prípadne požiada o vrátenie predfinancovania, ktoré príjemca(-ovia) dlhuje(-ú). 

4. Konzorcium má 30 dní po dni nadobudnutia účinnosti vypovedania účasti príjemcu na to, 
aby Komisii poskytlo informácie o podiele príspevku Spoločenstva, ktorý sa od začiatku 
projektu skutočne previedol tomuto príjemcovi. 

5. V prípade, že nedostane tieto informácie v rámci lehoty, vychádza Komisia z toho, že 
príjemca, ktorého účasť sa vypovedá, nedlhuje Komisii žiadne peniaze, a že už zaplatený 
príspevok Spoločenstva má konzorcium stále k dispozícii a je v jeho zodpovednosti. 

6. Na základe dokumentov a informácií uvedených v predchádzajúcich odsekoch Komisia 
vyčísli dlh, ktorý dlhuje príjemca, ktoré účasť sa vypovedá.  

7. Ak sa končí účasť jedného alebo viacerých príjemcov, príjemca(-ovia), ktorých účasť sa 
vypovedá, zaplatia sumu splatnú Komisii alebo v prípade, že ak o to požiada Komisia, ju do 
30 dní prevedú koordinátorovi. Komisia zašle kópiu takejto žiadosti koordinátorovi. 
V tomto prípade koordinátor najneskôr do 10 dní po uplynutí tejto lehoty informuje Komisiu 
o tom, či mu bola suma prevedená.  

8. V prípade vypovedania dohody o grante Komisia vyčísli dlh, ktorý dlhuje konzorcium 
a oznámi ho koordinátorovi. 
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II.14. Finančný príspevok po vypovedaní a ostatné dôsledky vypovedania  

1. V prípade vypovedania sa akýkoľvek finančný príspevok Spoločenstva obmedzí na tie 
oprávnené náklady, ktoré vznikli a boli schválené do dňa nadobudnutia účinnosti takéhoto 
vypovedania a akýchkoľvek legitímnych záväzkov prijatých pred týmto dňom, ktoré 
nemožno zrušiť.  

2. Odchylne od predchádzajúceho odseku: 

- v prípade uvedenom v článku II.37.1.a) nemožno schváliť alebo prijať ako oprávnené na 
úhradu Spoločenstva žiadne náklady, ktoré vznikli konzorciu na základe projektu.  
Akékoľvek predfinancovanie poskytnuté konzorciu a všetky úroky, ktoré sa pripísali na 
základe predfinancovania, sa musia v plnej výške vrátiť Komisii, 

- v prípade uvedenom v článku II.37. ods. 1 písm. b) sa finančný príspevok Spoločenstva 
obmedzí na tie oprávnené náklady, ktoré vznikli do dňa prijatia písomnej žiadosti 
o nápravu porušenia. 

3. Okrem toho, v prípadoch uvedených v článku II.37 ods. 1 písm. b), c), d), e), l) a m) môže 
Komisia požadovať úhradu celého finančného príspevku Spoločenstva alebo jeho časti. 
V prípade uvedenom v článku II.37 ods. 1 písm. b) a m) môže Komisia zohľadniť charakter 
a výsledky vykonanej práce a jej užitočnosť pre Spoločenstvo v súvislosti s príslušným 
špecifickým programom. 

4. Správy a dokumentácia výsledkov predložené v rámci vypovedania sa považujú sa správy 
a dokumentácia výsledkov predložené na konci zodpovedajúceho vykazovaného obdobia. 

5. Ak Spoločenstvo vykoná platbu po ukončení účasti príjemcu alebo po vypovedaní dohody o 
grante, táto platba sa považuje za záverečnú platbu vo vzťahu k tomuto (týmto) príjemcovi(-
om) alebo projektu a v každom prípade sa uskutoční prostredníctvom koordinátora. 

Napriek vypovedaniu dohody o grante alebo účasti jedného alebo viacerých príjemcov sa po 
vypovedaní dohody o grante alebo vypovedaní účasti takéhoto (takýchto) príjemcu(-ov) naďalej 
uplatňujú ustanovenia uvedené v článkoch II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, 
II.35, II.36, II.38, II.41, II.42 a v časti C prílohy II. 

II.15. Vyššia moc 

1. Vyššia moc znamená nepredvídateľnú alebo výnimočnú udalosť, ktorá ovplyvňuje plnenie 
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody o grante zmluvnými stranami, je mimo 
ich kontroly a nemožno ju napriek ich primeranému úsiliu prekonať. Akákoľvek chyba 
produktu alebo služby akékoľvek oneskorenie pri ich sprístupnení na účel plnenia tejto 
dohody o grante a ovplyvnenia tohto plnenia, napríklad vrátane anomálii vo fungovaní alebo 
výkone takéhoto produktu alebo takejto služby, pracovných sporov, štrajkov alebo 
finančných ťažkostí, nepredstavujú vyššiu moc. 

2. Ak by udalosť vyššej moci mohla ovplyvniť plnenie povinností príjemcu vyplývajúcich 
z tejto dohody o grante, koordinátor to bezodkladne oznámi Komisii, pričom uvedie povahu, 
pravdepodobné trvanie a predpokladané účinky tejto udalosti.  

3. Ak by udalosť vyššej moci mohla ovplyvniť plnenie povinností Spoločenstva vyplývajúcich 
z tejto dohody o grante, oznámi to bezodkladne koordinátorovi, pričom uvedie povahu, 
pravdepodobné trvanie a predpokladané účinky tejto udalosti.  
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4. Ak vyššia moc zabráni zmluvnej strane vykonať projekt, nepovažuje sa to za porušenie jej 
povinnosti vykonávať projekt. Ak príjemcovia nemôžu plniť svoje povinnosti vykonávať 
projekt z dôvodu vyššej moci, úhradu vzniknutých schválených oprávnených nákladov 
možno poskytnúť iba pri úlohách, ktoré sa skutočne vykonali do dňa, kedy nastala udalosť 
označená ako vyššia moc. Prijmú sa všetky opatrenia potrebné na to, aby sa škoda obmedzila 
na minimum. 

II.16. Postúpenie  

Príjemcovia nepostúpia žiadne z práv a povinností vyplývajúcich z dohody o grante s výnimkou 
prípadov uvedených v článku II.26 (prevod nových znalostí) bez predchádzajúceho písomného 
povolenia Komisie a ostatných príjemcov.  

II.17. Zodpovednosť  

1. Spoločenstvo nemožno považovať za zodpovedné za akékoľvek činy alebo zanedbanie 
príjemcov v súvislosti s touto dohodou o grante. Nezodpovedá za chyby akýchkoľvek 
produktov, procesov alebo služieb vytvorených na základe nových znalostí, napríklad 
vrátane anomálii pri ich fungovaní alebo výkone.  

2. Každý príjemca v plnej miere ručí Spoločenstvu a súhlasí s jeho odškodnením v prípade 
akéhokoľvek opatrenia, sťažnosti alebo konania, ktoré prijme tretia strana proti 
Spoločenstvu v dôsledku škody spôsobenej buď niektorým z jeho činov alebo zanedbaním 
v súvislosti s touto dohodou o grante alebo akýmikoľvek produktmi, procesmi alebo 
službami, ktoré vytvoril na základe nových znalostí vyplývajúcich z projektu. 

V prípade akejkoľvek žaloby, ktoré podala tretia strana na príjemcu v súvislosti s plnením 
tejto dohody o grante, Komisia môže príjemcovi na základe písomnej žiadosti pomôcť. 
Náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú Komisii, znáša príslušný príjemca.  

3. Každý príjemca nesie výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby svojimi činmi 
v rámci tohto projektu neporušoval práva tretích strán.  

4. Spoločenstvo nemožno považovať za zodpovedné za akékoľvek dôsledky vyplývajúce 
z náležitého vykonávania práv Spoločenstva na základe pravidiel účasti alebo tejto dohody o 
grante.  
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