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SK 
 

PRÍLOHA XII  
 
 

HORIZONT 20201 – VZOR DOHODY O GRANTE EURÓPSKEJ RADY PRE 
VÝSKUM PRE JEDNÉHO PRÍJEMCU V SÚVISLOSTI S GRANTMI S NÍZKOU 

HODNOTOU2 (HORIZONT 2020 – DOHODA O GRANTE ERC S NÍZKOU 
HODNOTOU – JEDEN) 

 
 Nasledujúca tabuľka uvádza pokyny na zostavenie osobitného vzoru dohody o grante. 
 
 

Všeobecné 
poznámky: 
 
 

 

• Založená na všeobecnom vzore dohody o grante pre jedného príjemcu. 
• Slová [agentúra][Komisia] treba nahradiť slovom „agentúra“.  
• Musia sa zvoliť varianty pre granty s nízkou hodnotou (pod 60 000). 
• Varianty pre prepojené tretie strany sa vypúšťajú. 
• Odkazy na Euratom a varianty v súvislosti s Euratomom sa vypúšťajú. 
• Pri grantoch ERC S NÍZKOU HODNOTOU bude odlišná príloha 2 a 4. 
• Treba upraviť obsah. 
• Treba upraviť krížové odkazy v poznámkach pod čiarou. 

 
Zmluvné strany Varianty pre granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 

 
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) (ďalej len 
„agentúra“) na základe právomoci, ktorú na ňu preniesla Európska komisia 
(ďalej len „Komisia“),3 
 

Prílohy Prílohy v prípade grantov ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
Príloha 1       Opis opatrenia  
 
Príloha 2     Predbežný rozpočet na opatrenie  
 
Príloha 3    Neuplatňuje sa. 
 
Príloha 4 Vzor finančného výkazu 
 
Príloha 5 Neuplatňuje sa.  
 
Príloha 6 Neuplatňuje sa. 
 

KAPITOLA 2 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje 

program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „Nariadenie č. 
1291/2013 o rámcovom programe Horizont 2020“) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013 s. 104). 

2  Granty ERC s nízkou hodnotou slúžia na financovanie iniciatív, opatrení alebo štúdií, ktoré by mohli posilniť 
priamy alebo nepriamy vplyv na výskum alebo výskumných pracovníkov financovaných z prostriedkov 
Európskej rady pre výskum. 

3  Text kurzívou uvádza varianty vo vzore dohody o grante, ktoré je možné použiť v tejto dohode. 
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ČLÁNOK 4 – 
PREDBEŽNÝ 
ROZPOČET A 
PRESUNY V 
RÁMCI 
ROZPOČTU 

 
ČLÁNOK 4 – PREDBEŽNÝ ROZPOČET A PRESUNY V RÁMCI 
ROZPOČTU 
 
4.1 Predbežný rozpočet 
 
„Predbežný rozpočet“ na opatrenie je uvedený v prílohe 2. 
 
Obsahuje rozpočtovú kategóriu, odhadované oprávnené náklady a druh 
nákladov (pozri články 5 a 6). 
 
4.2  Presuny v rámci rozpočtu  
 
Neuplatňuje sa. 

KAPITOLA 3 
 
ČLÁNOK 5 – 
VÝŠKA GRANTU, 
FORMA 
GRANTU, 
SADZBA ÚHRAD 
A DRUH 
NÁKLADOV 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 5 – VÝŠKA GRANTU, FORMA GRANTU, SADZBA 
ÚHRAD A DRUH NÁKLADOV 
 
5.1 Maximálna výška grantu  
 
Maximálna výška grantu je [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)] EUR. 
 
5.2 Forma grantu, sadzba úhrad a druh nákladov 
 
Z grantu sa uhrádza 100 % oprávnených nákladov na opatrenie (pozri 
článok 6) (ďalej len „úhrada oprávnených nákladov“) (pozri prílohu 2).  
 
Odhadované oprávnené náklady na opatrenie sú [uveďte sumu (uveďte 
sumu slovom)] EUR.   
 
Oprávnené priame a nepriame náklady na opatrenie (pozri článok 6) sa 
musia vykazovať ako jednorazová platba stanovená v prílohe 2 (teda ako 
druh nákladov „jednorazové náklady“).] 
 
5.3  Konečná výška grantu – výpočet 
 
Konečná výška grantu závisí od riadneho vykonávania opatrenia v súlade s 
podmienkami dohody.  
 
Túto sumu vypočíta agentúra po platbe zostatku (pozri článok 21) na 
základe týchto krokov:  
 

Krok 1 – uplatnenie sadzby úhrad  
 

Krok 2 – zníženie z dôvodu porušenia povinností 
 
5.3.1 Krok 1 – uplatňovanie sadzieb úhrad na oprávnené náklady 
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Sadzba úhrad (pozri článok 5.2) sa uplatňuje na oprávnené náklady 
(jednorazové náklady; pozri článok 6), ktoré vykázal príjemca a ktoré 
schválila agentúra (pozri článok 21). 
 
5.3.2  Krok 2 – zníženie z dôvodu porušenia povinností iných ako 
nesprávneho vykonávania – znížená maximálna výška grantu – 
výpočet 
 
Ak sa grant zníži (pozri článok 43), agentúra vypočíta zníženú maximálnu 
výšku grantu odpočítaním sumy, o ktorú sa grant znižuje (vypočíta sa 
úmerne k závažnosti porušenia povinností v súlade s článkom 43.2), z 
maximálnej výšky grantu stanovenej v článku 5.1. 

 
V tomto prípade bude konečná výška grantu nižšia suma z týchto dvoch 
súm:  
 

- suma vypočítaná v kroku 1 alebo  
 

- suma vypočítaná v kroku 2. 
 

5.4 Revidovaná konečná výška grantu – výpočet 
 
Ak agentúra po platbe zostatku (najmä po kontrolách, preskúmaniach, 
auditoch alebo vyšetrovaniach, pozri článok 22) zamietne náklady (pozri 
článok 42) alebo zníži výšku grantu (pozri článok 43), vypočíta 
„revidovanú konečnú výšku grantu“.  
  
Túto sumu agentúra vypočíta na základe zistení takto:  
 

- v prípade zamietnutia nákladov: uplatnením sadzby úhrad na 
revidované oprávnené náklady, ktoré agentúra schválila, 

 
- v prípade zníženia výšky grantu: úmerne k závažnosti porušenia 

povinností (pozri článok 43.2).  
 
V prípade zamietnutia nákladov a zníženia výšky grantu bude 
revidovaná konečná výška grantu nižšia suma z uvedených dvoch súm.  
 

ČLÁNOK 6 – 
OPRÁVNENÉ A 
NEOPRÁVNENÉ 
NÁKLADY 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 6 – OPRÁVNENÉ A NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY 
 
6.1 Oprávnené náklady 
 
Náklady pre rozpočtovú kategóriu: 
 

A. Priame a nepriame náklady na opatrenie 
 
sú oprávnené (ďalej len „oprávnené náklady“), ak zodpovedajú 
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jednorazovej platbe uvedenej v prílohe 2 a ak sa zodpovedajúce úlohy 
alebo časti opatrenia vykonali riadne v súlade s prílohou 1. 
 
6.2 Neoprávnené náklady  
 
„Neoprávnené náklady“ sú: 
 

a) náklady, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky (pozri článok 6.1), a: 
 

b) náklady vykázané v rámci iného grantu EÚ alebo Euratomu 
(vrátane grantov udelených členským štátom a financovaných z 
rozpočtu EÚ alebo Euratomu a grantov udelených orgánmi inými 
ako agentúra na účely vykonávania rozpočtu EÚ a Euratomu, najmä 
nepriame náklady, ak už príjemca v rovnakom období dostáva grant 
na prevádzku financovaný z rozpočtu EÚ alebo Euratomu. 
 

[c) VARIANT v prípade kategórií nákladov explicitne vylúčených v 
pracovnom programe: [uveďte názov vylúčenej kategórie 
nákladov]].  

 
6.3 Dôsledky vykazovania neoprávnených nákladov 
 
Vykazované náklady, ktoré nie sú oprávnené, budú zamietnuté (pozri 
článok 42).  
 
To môže viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  
 

KAPITOLA 4 
 
ČLÁNOK 7 – 
VŠEOBECNÁ 
POVINNOSŤ 
RIADNE 
VYKONÁVAŤ 
OPATRENIE 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 7 – VŠEOBECNÁ POVINNOSŤ RIADNE VYKONÁVAŤ 

OPATRENIE 
 
7.1  Všeobecná povinnosť riadne vykonávať konkrétne opatrenia 
 
Príjemca musí vykonávať opatrenie tak, ako je opísané v prílohe 1, a v 
súlade s ustanoveniami tejto dohody a všetkými právnymi záväzkami 
podľa platných právnych predpisov EÚ a medzinárodných a 
vnútroštátnych právnych predpisov.  
 
7.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  
 
Ak príjemca nevykonáva opatrenie (alebo jeho časť) riadne, 
zodpovedajúce náklady budú považované za neoprávnené (pozri článok 6) 
a budú zamietnuté (pozri článok 42). 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek z ďalších povinností, výška grantu sa 
môže znížiť (pozri článok 43).  
 
To môže viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  
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ČLÁNOK 8 – 
ZDROJE NA 
VYKONÁVANIE 
OPATRENIA – 
TRETIE STRANY 
ZAPOJENÉ DO 
VYKONÁVANIA 
OPATRENIA 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 8 – ZDROJE NA VYKONÁVANIE OPATRENIA – 
TRETIE STRANY ZAPOJENÉ DO VYKONÁVANIA OPATRENIA 
 
Príjemca musí mať primerané zdroje na vykonávanie opatrenia.  
 
Ak je to potrebné na vykonávanie opatrenia, príjemca môže:  
 

- nakupovať tovary, práce a služby (pozri článok 10) a  
 

- využívať subdodávateľov, aby vykonávali úlohy týkajúce sa 
opatrenia opísané v prílohe 1 (pozri článok 13). 

 
V týchto prípadoch výhradná zodpovednosť voči agentúre za vykonávanie 
opatrenia zostáva na príjemcovi. 
 

ČLÁNOK 10 – 
NÁKUP 
TOVAROV, PRÁC 
ALEBO SLUŽIEB 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 10 – NÁKUP TOVAROV, PRÁC ALEBO SLUŽIEB 
 
10.1  Pravidlá pre nákup tovarov, prác alebo služieb 
 
Ak je to potrebné na vykonávanie opatrenia, príjemca môže obstarávať 
tovary, práce alebo služby.  
 
Príjemca musí obstarávať tak, aby zabezpečil najlepšiu hodnotu za 
vynaložené peniaze alebo, ak je to vhodné, najnižšiu cenu. Pritom musí 
zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov (pozri článok 35).  
 
Príjemca musí zabezpečiť, aby agentúra, Komisia, Európsky dvor 
audítorov (EDA) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohli 
vykonávať svoje právomoci podľa článkov 22 a 23 aj voči jeho 
dodávateľom. 
 
10.2  Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43). 
 
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6. 
 

ČLÁNOK 11 – 
POUŽÍVANIE 
VECNÝCH 
PRÍSPEVKOV, 
KTORÉ 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 11 – POUŽÍVANIE VECNÝCH PRÍSPEVKOV, KTORÉ 
POSKYTLI TRETIE STRANY ZA ODPLATU 
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POSKYTLI 
TRETIE STRANY 
ZA ODPLATU 

Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 12 – 
POUŽITIE 
VECNÝCH 
PRÍSPEVKOV, 
KTORÉ 
POSKYTLI 
TRETIE STRANY 
BEZPLATNE 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 12 – POUŽITIE VECNÝCH PRÍSPEVKOV, KTORÉ 
POSKYTLI TRETIE STRANY BEZPLATNE 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 13 – 
VYKONÁVANIE 
ÚLOH 
TÝKAJÚCICH SA 
OPATRENIA 
SUBDODÁVATEĽ
MI 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 13 – VYKONÁVANIE ÚLOH TÝKAJÚCICH SA 
OPATRENIA SUBDODÁVATEĽMI 
 
13.1 Pravidlá zadávania úloh týkajúcich sa opatrenia 
subdodávateľom 
 
Ak je to potrebné na vykonávanie opatrenia, príjemca môže zadávať 
subdodávky vzťahujúce sa na vykonávanie určitých úloh týkajúcich sa 
opatrenia opísaných v prílohe 1. 
 
Príjemca musí pri zadávaní subdodávok zabezpečiť najlepšiu hodnotu za 
vynaložené peniaze alebo, ak je to vhodné, najnižšiu cenu. Pritom musí 
zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov (pozri článok 35).  
 
Príjemca musí zabezpečiť, aby agentúra, Komisia, Európsky dvor 
audítorov (EDA) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohli 
vykonávať svoje právomoci podľa článkov 22 a 23 aj voči jeho 
subdodávateľom. 
 
Príjemca musí zabezpečiť, aby sa jeho povinnosti podľa článkov 35, 36, 38 
a 46 vzťahovali aj na subdodávateľov. 
 
13.2  Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43).  
 
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6. 
 

ČLÁNOK 14 – 
VYKONÁVANIE 
ÚLOH 
TÝKAJÚCICH SA 
OPATRENIA 
PREPOJENÝMI 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 14 – VYKONÁVANIE ÚLOH TÝKAJÚCICH SA 
OPATRENIA PREPOJENÝMI TRETÍMI STRANAMI 
 
Neuplatňuje sa. 
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TRETÍMI 
STRANAMI 

 

ČLÁNOK 15 – 
FINANČNÁ 
PODPORA 
TRETÍM 
STRANÁM  

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 15 – FINANČNÁ PODPORA TRETÍM STRANÁM 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 16 – 
POSKYTOVANIE 
NADNÁRODNÉH
O ALEBO 
VIRTUÁLNEHO 
PRÍSTUPU K 
VÝSKUMNEJ 
INFRAŠTRUKTÚ
RE  

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 16 – POSKYTOVANIE NADNÁRODNÉHO ALEBO 
VIRTUÁLNEHO PRÍSTUPU K VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRE  
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 17 – 
VŠEOBECNÁ 
POVINNOSŤ 
INFORMOVAŤ 

17.1 Všeobecná povinnosť poskytovať informácie na požiadanie  
 
Príjemca musí počas vykonávania opatrenia alebo neskôr poskytnúť 
akékoľvek informácie vyžiadané so zámerom overiť správne vykonávanie 
opatrenia a dodržiavanie povinností podľa dohody. 

ČLÁNOK 18 – 
UCHOVÁVANIE 
ZÁZNAMOV – 
PODKLADOVÉ 
DOKUMENTY 
 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
ČLÁNOK 18 – UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV – PODKLADOVÉ 
DOKUMENTY 
 
18.1 Povinnosť uchovávať záznamy a iné podkladové dokumenty na 

doloženie vykázaných nákladov 
 
Príjemca musí počas obdobia troch rokov po platbe zostatku uchovávať 
primerané záznamy a iné podkladové dokumenty na preukázanie toho, že 
zodpovedajúce úlohy alebo časti opatrenia opísané v prílohe 1 boli riadne 
vykonané. Príjemca nemusí identifikovať zahrnuté skutočné oprávnené 
náklady ani poskytovať podkladové dokumenty (napr. účtovné výkazy) na 
preukázanie sumy, ktorá sa vykazuje ako jednorazová platba. 
 
Musí ich sprístupniť na požiadanie (pozri článok 17) alebo v rámci kontrol, 
preskúmaní, auditov alebo vyšetrovaní (pozri článok 22).  
 
Ak prebiehajú kontroly, preskúmania, audity, vyšetrovania, súdne spory 
alebo iné spôsoby uplatňovania nárokov na základe dohody (vrátane 
rozšírenia zistení, pozri článok 22), príjemca musí uchovávať záznamy a 
iné podkladové dokumenty až do ukončenia týchto konaní. 
 
Príjemca musí uchovávať originálne dokumenty. Digitálne a digitalizované 
dokumenty sa považujú za originály, ak sú povolené na základe 
príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Agentúra môže 
akceptovať iné ako originálne dokumenty, ak sa domnieva, že poskytujú 
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porovnateľnú úroveň vierohodnosti. 
 
18.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
nedostatočne podložené náklady budú považované za neoprávnené (pozri 
článok 6) a budú zamietnuté (pozri článok 42).  
 
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6. 
 

ČLÁNOK 20 – 
PODÁVANIE 
SPRÁV – 
ŽIADOSTI O 
PLATBU 
 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
ČLÁNOK 20 – PODÁVANIE SPRÁV – ŽIADOSTI O PLATBU 
 
20.1 Povinnosť predložiť správu  
 
Príjemca musí predložiť agentúre (pozri článok 52) záverečnú správu 
stanovenú v tomto článku. Finančná správa zahŕňa žiadosť o platbu.  
 
Pri vypracovaní správy musia byť použité formuláre a vzory poskytnuté v 
elektronickom systéme výmeny údajov (pozri článok 52).  
 
20.2 Obdobie vykazovania 
 
Opatrenie má jedno obdobie vykazovania: 
 
 - OV1: od mesiaca 1 do mesiaca [X] 
 
20.3 Pravidelné správy – žiadosti o priebežné platby 
 
Neuplatňuje sa. 
 
20.4 Záverečná správa – žiadosť o platbu zostatku 
 
Príjemca musí predložiť agentúre (pozri článok 52) do 60 dní od ukončenia 
obdobia vykazovania záverečnú správu obsahujúcu žiadosť o platbu 
zostatku. 
 
Záverečná správa musí obsahovať tieto časti: 

 
a) „záverečnú technickú správu“ so súhrnom, ktorý obsahuje: 

 
i) prehľad výsledkov; 

 
ii) závery týkajúce sa opatrenia; 

 
b) „záverečnú finančnú správu“, ktorá obsahuje „finančný výkaz“ 

(pozri prílohu 4) zahŕňajúci žiadosť o platbu zostatku.  
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Finančný výkaz musí podrobne uvádzať oprávnené náklady 
(jednorazové náklady,  pozri článok 6 a prílohu 2). 
 
Sumy, ktoré nie sú vykázané vo finančnom výkaze, agentúra 
nebude brať do úvahy. 
. 
 
Príjemca musí potvrdiť, že: 
 

- poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé, 
 

- vykázané náklady sú oprávnené (teda opatrenie bolo 
vykonané riadne,  pozri článok 6), 
 

- náklady (teda riadne vykonanie opatrenia) možno doložiť 
primeranými záznamami a podkladovými dokumentmi 
(pozri článok 18), ktoré sa predložia na požiadanie (pozri 
článok 17) alebo v rámci kontrol, preskúmaní, auditov a 
vyšetrovaní (pozri článok 22). 

 
20.5 Informácie o vynaložených kumulatívnych výdavkoch 
 
Neuplatňuje sa. 
 
20.6 Mena finančných výkazov  
 
Finančný výkaz musí byť vypracovaný v eurách.  
 
20.7 Jazyk správy 
 
Správa (technická a záverečná finančná správa vrátane finančného výkazu) 
sa musí predložiť v jazyku dohody. 
 
20.8 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností – pozastavenie 

lehoty na platbu – odstúpenie od dohody 
 
Ak predložená správa nie je v súlade s týmto článkom, agentúra môže 
pozastaviť lehotu na platbu (pozri článok 47) a uplatniť ktorékoľvek 
z ďalších opatrení opísaných v kapitole 6. 
 
Ak príjemca poruší svoju povinnosť predložiť správu a ak si nesplní túto 
povinnosť do 30 dní od písomnej výzvy zaslanej agentúrou, môže dôjsť 
k odstúpeniu od dohody (pozri článok 50). 
 

ČLÁNOK 21 – 
PLATBY A 
PLATOBNÉ 
PODMIENKY 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
21.1 Uhrádzané platby  
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Článok 21.1 
Uhrádzané platby  
 

Príjemcovi budú vyplatené tieto platby: 
  

- jedna platba v rámci predbežného financovania, 
 

- jedna platba zostatku na základe žiadosti o platbu zostatku (pozri 
článok 20). 

 
Článok 21.2 Platba 
v rámci 
predbežného 
financovania – 
výška – suma 
zadržaná pre 
záručný fond 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
21.2 Platba v rámci predbežného financovania – výška – suma 
zadržaná pre záručný fond 
 
[Základný VARIANT: Cieľom predbežného financovania je poskytnúť 
príjemcovi počiatočnú hotovosť. 
  
Zostáva vo vlastníctve EÚ až do platby zostatku. 
 
Výška platby v rámci predbežného financovania bude [uveďte sumu 
(uveďte sumu slovom)] EUR.  
   
Agentúra vyplatí (s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 48) platbu 
v rámci predbežného financovania príjemcovi do 30 dní buď od 
nadobudnutia platnosti dohody (pozri článok 58) alebo od dátumu 10 dní 
pred dátumom začatia vykonávania opatrenia (pozri článok 3), podľa toho, 
čo nastane neskôr.  
  
Sumu vo výške [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)] EUR, ktorá 
zodpovedá 5 % maximálnej výšky grantu (pozri článok 5.1), agentúra z 
platby v rámci predbežného financovania zadrží a prevedie ju do 
„záručného fondu“.] 
 
[VARIANT, ak je príjemcom Spoločné výskumné centrum: Agentúra 
poskytne platbu v rámci predbežného financovania vo výške [uveďte sumu 
vrátane 5 %, ktoré sa majú hradiť do záručného fondu (uveďte sumu 
slovom)] EUR do 30 dní od predloženia oznámenia o dlhu zo strany JRC 
po podpise „dojednania“.  

 
JRC súhlasí s tým, že sumu [uveďte sumu: 5 % výšky grantu určeného 
pre JRC (uveďte sumu slovom)] EUR, ktorá zodpovedá jeho príspevku do 
záručného fondu (pozri článok 21.2), agentúra prevedie do záručného 
fondu v jeho mene.] 
 

Článok 21.3
 Priebežné 
platby – výška – 
výpočet 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
21.3 Priebežné platby – výška – výpočet 
 
Neuplatňuje sa. 
 

21.4 Platba 21.4 Platba zostatku – výška – výpočet – uvoľnenie sumy zadržanej 



Vzory dohody o grante pre program Horizont 2020: Horizont 2020 – Dohoda o grante ERC s nízkou hodnotou – 
jeden: september 2014 

 

11 
 

zostatku – 
výška – 
výpočet – 
uvoľnenie 
sumy 
zadržanej 
pre záručný 
fond 

 

pre záručný fond 
 
Platba zostatku slúži na úhradu zostávajúcej časti oprávnených nákladov 
vynaložených príjemcom na vykonanie opatrenia.  
 
Ak je celková suma predchádzajúcich platieb vyššia ako konečná výška 
grantu (pozri článok 5.3), platba zostatku má formu vrátenia príslušnej 
sumy (pozri článok 44).  
 
Ak je celková výška predchádzajúcich platieb nižšia ako konečná výška 
grantu, agentúra vyplatí zostatok v lehote 90 dní od doručenia záverečnej 
správy (pozri článok 20.4) s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje článok 
47 alebo 48. 
 
Platba je podmienená schválením záverečnej správy. Schválenie správy 
neznamená uznanie splnenia požiadaviek, pravosti, úplnosti či správnosti 
jej obsahu. 
 
Výšku sumy splatnej ako zostatok vypočíta agentúra odpočítaním 
celkovej výšky už uhradenej platby v rámci predbežného financovania od 
konečnej výšky grantu stanovenej v súlade s článkom 5.3: 
 

{konečná výška grantu (pozri článok 5.3) 
 

mínus 
 

poskytnuté predbežné financovanie}. 
 
Pri platbe zostatku sa suma zadržaná pre záručný fond (pozri vyššie) 
uvoľní a: 
 

- ak je zostatok kladný: uvoľnená suma bude vyplatená v plnej výške 
príjemcovi spolu so sumou splatnou ako zostatok,  

 
- ak je zostatok záporný (platba zostatku vo forme vrátenia príslušnej 

sumy): odpočíta sa od uvoľnenej sumy (pozri článok 44.1.2). Ak je 
výsledná suma: 
 

- kladná, vyplatí sa príjemcovi, 
 

- záporná, vráti sa príslušná suma.  
 
Splatná suma sa však môže bez súhlasu príjemcu započítať oproti 
akejkoľvek inej sume, ktorú má príjemca vyplatiť agentúre, Komisii alebo 
inej výkonnej agentúre (v rámci rozpočtu EÚ alebo Euratomu), a to až do 
výšky maximálneho príspevku EÚ uvedeného pre daného príjemcu v 
predbežnom rozpočte (pozri prílohu 2). 
 

Článok 21.5
 Oznámenie 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 
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splatných súm  
21.5 Oznámenie splatných súm 
 
Agentúra oficiálne oznámi príjemcovi splatnú sumu a uvedie konečnú 
výšku grantu.  
 
V prípade zníženia výšky grantu alebo vrátenia neoprávnene vyplatených 
súm bude oznámeniu predchádzať námietkové konanie stanovené v 
článkoch 43 a 44. 
 

ČLÁNOK 23a – 
SPRAVOVANIE 
DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA 
 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 23a – SPRAVOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 24 – 
DOHODA O 
PODKLADOCH 
 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 24 – DOHODA O PODKLADOCH 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 25 – 
PRÁVA NA 
PRÍSTUP K 
PODKLADOM 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 25 – PRÁVA NA PRÍSTUP K PODKLADOM 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 26 – 
VLASTNÍCTVO 
VÝSLEDKOV 

Varianty pre granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 26 – VLASTNÍCTVO VÝSLEDKOV 
 
[VARIANT: 26.1 Vlastníctvo príjemcu, ktorý vytvára výsledky 
 
Výsledky sú vo vlastníctve príjemcu, ktorý ich vytvoril.  
 
„Výsledky“ sú akékoľvek hmotné alebo nehmotné výstupy z opatrenia, ako 
napríklad údaje, poznatky alebo informácie bez ohľadu na ich formu a 
povahu a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ktoré 
vznikajú v rámci opatrenia, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, 
vrátane práv duševného vlastníctva.  
 
26.2 Spoločné vlastníctvo viacerých príjemcov 
 
Neuplatňuje sa. 
 
26.3 Práva tretích strán (vrátane zamestnancov)  
 
Ak si práva na výsledky môžu uplatňovať tretie strany (vrátane 
zamestnancov), príjemca musí zabezpečiť dodržanie svojich povinností 
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podľa tejto dohody.  
 
Ak tretia strana vytvára výsledky, príjemca musí od tretej strany získať 
všetky potrebné práva (prevodom, na základe licencie alebo inak), aby si 
mohol plniť svoje povinnosti tak, ako keby tieto výsledky boli vytvorené 
samotným príjemcom. 
 
V prípade, že získanie práv nie je možné, príjemca sa musí zdržať využitia 
tretej strany na vytváranie výsledkov. 
 
26.4  Vlastníctvo agentúry na účely ochrany výsledkov  
 
26.4.1 Ak má príjemca do štyroch rokov po uplynutí obdobia stanoveného 
v článku 3 v úmysle šíriť svoje výsledky bez ich ochrany, agentúra môže so 
súhlasom príjemcu prevziať vlastníctvo výsledkov s cieľom ich ochrany, 
avšak s výnimkou týchto prípadov: 
 

a) nezabezpečenie ochrany je spôsobené tým, že ochrana výsledkov 
nie je možná, primeraná alebo odôvodnená (vzhľadom na 
okolnosti);  

 
b) nezabezpečenie ochrany je spôsobené nedostatočným potenciálom 

na komerčné alebo priemyselné využitie alebo 
 
c) príjemca má v úmysle previesť výsledky na tretiu stranu so sídlom v 

členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine4 a táto tretia strana 
ich bude chrániť. 

  
Pred šírením výsledkov a pokiaľ nenastane žiadny z prípadov uvedených v 
písmenách a), b) alebo c), musí príjemca oficiálne informovať agentúru a 
zároveň ju informovať o akýchkoľvek dôvodoch na odmietnutie súhlasu. 
Príjemca môže odmietnuť súhlas len vtedy, ak môže preukázať, že jeho 
oprávnené záujmy by utrpeli značnú ujmu. 
 
Ak sa agentúra rozhodne prevziať vlastníctvo, oficiálne to oznámi 
príjemcovi do 45 dní od prijatia jeho oznámenia. 
 
K žiadnemu šíreniu v súvislosti s týmito výsledkami nesmie dôjsť pred 
koncom tohto obdobia alebo, ak agentúra prijme kladné rozhodnutie, kým 
sa neprijmú potrebné opatrenia na ochranu výsledkov.  
 
26.4.2 Ak má príjemca do štyroch rokov po uplynutí obdobia stanoveného 
v článku 3 v úmysle zastaviť ich ochranu alebo sa neusilovať o predĺženie 

                                                 
4  Pokiaľ ide o vymedzenie, pozri článok 2 ods. 1 pododsek 3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – 
rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia (ďalej len „nariadenie č. 
1290/2013 o pravidlách účasti“):  „pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou 
medzinárodnej dohody s Úniou, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 o rámcovom 
programe Horizont 2020. V článku 7 sa stanovujú podmienky pre pridruženie krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, 
k programu Horizont 2020. 
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tejto ochrany, agentúra môže so súhlasom príjemcu prevziať vlastníctvo 
výsledkov s cieľom ich ochrany, avšak s výnimkou týchto prípadov:  
 

a) ochrana sa zastavila vzhľadom na nedostatočný potenciál na 
komerčné alebo priemyselné využívanie; 

 
b) predĺženie by nebolo opodstatnené vzhľadom na okolnosti. 

 
Príjemca, ktorý má v úmysle zastaviť ochranu výsledkov alebo sa 
neusilovať o jej predĺženie, musí, ak nejde o prípady uvedené v písmenách 
a) alebo b), oficiálne informovať agentúru najmenej 60 dní pred uplynutím 
ochrany alebo možnosti na jej predĺženie a zároveň ju informovať o 
akýchkoľvek dôvodoch na odmietnutie súhlasu. Príjemca môže odmietnuť 
súhlas len vtedy, ak môže preukázať, že jeho oprávnené záujmy by utrpeli 
značnú ujmu. 
 
Ak sa agentúra rozhodne prevziať vlastníctvo, oficiálne to oznámi 
príjemcovi do 45 dní od prijatia jeho oznámenia. 
 
26.5 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43).  
  
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6.] 
 
[Neuplatňuje sa.] 
 

ČLÁNOK 27 – 
OCHRANA 
VÝSLEDKOV – 
VIDITEĽNOSŤ 
FINANCOVANIA 
EÚ 
 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 27 – OCHRANA VÝSLEDKOV – VIDITEĽNOSŤ 
FINANCOVANIA EÚ 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 28 – 
VYUŽÍVANIE 
VÝSLEDKOV 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 28 – VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 29 – 
ŠÍRENIE 
VÝSLEDKOV – 
OTVORENÝ 
PRÍSTUP – 
VIDITEĽNOSŤ 
FINANCOVANIA 
EÚ 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK  29 – ŠÍRENIE VÝSLEDKOV – OTVORENÝ PRÍSTUP - 
VIDITEĽNOSŤ FINANCOVANIA EÚ 
 
Neuplatňuje sa. 
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ČLÁNOK 30 – 
PREVOD 
VÝSLEDKOV A 
UDEĽOVANIE 
LICENCIÍ 

Varianty pre granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 30 – PREVOD VÝSLEDKOV A UDEĽOVANIE 

LICENCIÍ 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 31 – 
PRÁVA NA 
PRÍSTUP K 
VÝSLEDKOM 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
ČLÁNOK 31 – PRÁVA NA PRÍSTUP K VÝSLEDKOM 
 
[VARIANT: 31.1 Prístupové práva pre inštitúcie, orgány, úrady 
alebo agentúry EÚ a členské štáty EÚ  
 
Príjemca musí bezplatne sprístupniť svoje výsledky inštitúciám, orgánom, 
úradom alebo agentúram EÚ na vývoj, vykonávanie alebo monitorovanie 
politík alebo programov EÚ.  
 
Tieto prístupové práva sú obmedzené na nekomerčné a nekonkurenčné 
využitie. 
 
Týmto sa nemení právo na využívanie akéhokoľvek materiálu, dokumentu 
alebo informácií prijatých od príjemcu v rámci komunikačných a 
publikačných činností (pozri článok 38.2). 
 
31.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43).] 
 
[VARIANT: Neuplatňuje sa] 
 

ČLÁNOK 32 – 
NÁBOR A 
PRACOVNÉ 
PODMIENKY 
VÝSKUMNÝCH 
PRACOVNÍKOV 
 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 32 – NÁBOR A PRACOVNÉ PODMIENKY 
VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 
 
Neuplatňuje sa. 

ČLÁNOK 33 – 
RODOVÁ 
ROVNOSŤ 
 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 33 – RODOVÁ ROVNOSŤ 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 35 – 
KONFLIKT 
ZÁUJMOV 

Varianty pre granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 35 – KONFLIKT ZÁUJMOV  
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[VARIANT: 35.1 Povinnosť zamedziť konfliktu záujmov 
 
Príjemca musí prijať všetky opatrenia na to, aby predišiel akejkoľvek 
situácii, v ktorej by bolo ohrozené nestranné a objektívne vykonávanie 
opatrenia z dôvodov v súvislosti s ekonomickými záujmami, politickou 
alebo štátnou príslušnosťou, rodinnými alebo citovými väzbami alebo 
akýmkoľvek iným spoločným záujmom (ďalej len „konflikt záujmov“). 
 
Musí bezodkladne oficiálne oznámiť agentúre každú situáciu, ktorá je 
príčinou konfliktu záujmov alebo by mohla viesť ku konfliktu záujmov, a 
okamžite podniknúť všetky potrebné kroky, aby napravil túto situáciu.  
 
Agentúra môže overiť, či sú tieto prijaté opatrenia primerané, a môže 
vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v stanovenej lehote. 
 
35.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43) a môže dôjsť k odstúpeniu od 
dohody (pozri článok 50). 
 
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6.] 
 
[Neuplatňuje sa.] 

ČLÁNOK 36 – 
ZACHOVÁVANIE 
DÔVERNOSTI 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
ČLÁNOK 36 – ZACHOVÁVANIE DÔVERNOSTI 
 
36.1 Všeobecná povinnosť zachovávať dôvernosť 
 
Zmluvné strany musia zachovávať dôvernosť všetkých údajov, 
dokumentov alebo iných materiálov (v akejkoľvek forme), ktoré sú v čase 
ich poskytnutia označené ako dôverné (ďalej len „dôverné informácie“). 
 
Dôverné informácie môžu používať na plnenie tejto dohody.  
 
Povinnosť zachovávať dôvernosť prestáva platiť, ak: 
 

a) zmluvná strana, ktorá dôverné informácie poskytla, súhlasí s tým, 
že oslobodí druhú stranu od povinnosti zachovávať dôvernosť; 
 

b) informácie boli adresátovi už známe alebo mu ich bez uloženia 
povinnosti zachovávať dôvernosť odovzdala tretia strana, ktorá 
nebola viazaná žiadnou povinnosťou zachovávať dôvernosť; 
 

c) adresát preukáže, že informácie získal alebo vytvoril bez využitia 
dôverných informácií; 
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d) tieto informácie sa stanú všeobecne a verejne dostupnými bez toho, 
aby bola porušená akákoľvek povinnosť zachovávať dôvernosť 
alebo 
 

e) poskytnutie informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov 
EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov.  
 

36.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43).  
 
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6. 
 

ČLÁNOK 37 – 
POVINNOSTI 
TÝKAJÚCE SA 
BEZPEČNOSTI 
 

Granty ERC s nízkou hodnotou pre jedného príjemcu: 
 
ČLÁNOK 37 – POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI 
 
Neuplatňuje sa. 
 

ČLÁNOK 38 – 
PROPAGÁCIA 
OPATRENIA – 
VIDITEĽNOSŤ 
FINANCOVANIA 
EÚ 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
ČLÁNOK 38 – PROPAGÁCIA OPATRENIA – VIDITEĽNOSŤ 

FINANCOVANIA EÚ 
 
38.1 Povinnosť propagovať opatrenie a jeho výsledky – informácie o 
financovaní z prostriedkov EÚ – povinnosť a právo používať znak EÚ 
– vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti agentúry - právo agentúry 
používať materiály, dokumenty alebo informácie 
 
Príjemca musí propagovať opatrenie a jeho výsledky.  
 
Pokiaľ agentúra nepožaduje alebo neschváli inak a pokiaľ to nie je 
nemožné, pri každej komunikačnej činnosti súvisiacej s opatrením (aj v 
elektronickej forme, prostredníctvom sociálnych médií atď.) na všetkej 
infraštruktúre, zariadeniach a významných výsledkoch financovaných z 
grantu musí byť: 
 

a) zobrazený znak EÚ, logo ERC a 
 

b) uvedený tento text: 
 

V prípade komunikačných činností: „Na tento projekt boli poskytnuté 
finančné prostriedky z Európskej rady pre výskum (ERC) v rámci 
programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 (dohoda o 
grante č. [číslo])“. 
 
V prípade infraštruktúry, zariadení a významných výsledkov: „[Táto 
infraštruktúra][Toto zariadenie][uveďte typ výsledku] je súčasťou 



Vzory dohody o grante pre program Horizont 2020: Horizont 2020 – Dohoda o grante ERC s nízkou hodnotou – 
jeden: september 2014 

 

18 
 

projektu, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskej rady 
pre výskum (ERC) v rámci programu Európskej únie pre výskum 
a inováciu Horizont 2020 (dohoda o grante č. [číslo])“. 

 
Pri každej komunikačnej činnosti súvisiacej s opatrením musí byť uvedené, 
že vyjadruje iba postoje autora a že agentúra nie je zodpovedná za prípadné 
použitie obsiahnutých informácií. 
 
Agentúra môže pre svoju vlastnú komunikačnú a publikačnú činnosť 
používať informácie týkajúce sa opatrenia, dokumenty, najmä zhrnutia 
určené na uverejnenie a výsledky určené pre verejnosť, ako aj akékoľvek 
ďalšie materiály, ako napríklad obrázky alebo audiovizuálny materiál, 
ktorý dostane od príjemcu (vrátane materiálov v elektronickej forme). 
 
Právo používať materiály, dokumenty a informácie príjemcu zahŕňa: 
 

a) použitie pre vlastnú potrebu (najmä ich sprístupnenie osobám 
pracujúcim pre agentúru alebo akúkoľvek inú inštitúciu, orgán, 
úrad alebo agentúru alebo orgán EÚ alebo inštitúcie v členských 
štátoch EÚ; a ich kopírovanie alebo rozmnožovanie v celom 
rozsahu alebo čiastočne, a to v neobmedzenom množstve); 

 
b) verejné šírenie (najmä publikovanie tlačenou formou a v 

elektronickej alebo digitálnej podobe, zverejnenie na internete ako 
stiahnuteľný alebo nestiahnuteľný súbor, vysielanie 
prostredníctvom akéhokoľvek kanála, verejné vystavovanie alebo 
prezentovanie, oznamovanie prostredníctvom tlačových 
informačných služieb alebo začlenenie do široko prístupných 
databáz alebo registrov); 

 
c) úpravu alebo prepracovanie na účely komunikačných 

a publikačných činností (vrátane skrátenia, zhrnutia, doplnenia 
ďalších prvkov (ako sú metaúdaje, vysvetlivky, iné grafické, 
vizuálne, zvukové alebo textové prvky), vyňatia častí (napr. 
obrazové alebo zvukové súbory), rozdelenia na časti, používania v 
kompiláciách);   

 
d) preklad;  

 
e) poskytnutie prístupu na základe individuálnych žiadostí podľa 

nariadenia (ES) č. 1049/2001, bez poskytnutia práva na 
rozmnožovanie alebo využívanie; 

 
f) uchovávanie v papierovej, elektronickej alebo inej podobe; 

 
g) archivovanie v súlade s platnými pravidlami pre správu 

dokumentov a 
 

h) právo udeliť tretím stranám oprávnenie konať v jej mene alebo 
udeliť sublicenciu na spôsoby použitia stanovené v písmenách b), 
c), d) a f) tretím stranám, ak je to potrebné na komunikačnú a 
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publikačnú činnosť agentúry. 
 
38.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 43).  
 
Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených 
v kapitole 6. 
 

ČLÁNOK 39 – 
SPRACOVANIE 
OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

ČLÁNOK 39 – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
[VARIANT: 39.1 Spracovanie osobných údajov agentúrou a Komisiou  
 
Všetky osobné údaje súvisiace s dohodou bude agentúra alebo Komisia 
spracovávať podľa nariadenia č. 45/20015 a podľa „oznámení o 
operáciách spracovania“ predložených úradníkovi pre ochranu údajov 
(Data Protection Officer, DPO) agentúry alebo Komisie (verejne prístupné 
v registri úradníka pre ochranu údajov).  
 
Spracovanie týchto údajov vykoná „prevádzkovateľ“ agentúry alebo 
Komisie na účely plnenia, riadenia a monitorovania dohody alebo ochrany 
finančných záujmov EÚ alebo Euratomu (vrátane kontrol, preskúmaní, 
auditov a vyšetrovaní, pozri článok 22).  
 
Osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, majú právo na prístup k 
svojim osobným údajom a ich opravu. Na tento účel musia zaslať 
akékoľvek otázky o spracovaní svojich osobných údajov prevádzkovateľovi 
prostredníctvom kontaktného miesta uvedeného v „osobitnom vyhlásení 
(osobitných vyhláseniach) o ochrane osobných údajov (service specific 
privacy statement(s), SSPS)“, ktoré sú uverejnené na webových stránkach 
agentúry a Komisie. 
 
Majú takisto právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor, 
EDPS).  
 
39.2 Spracovanie osobných údajov príjemcom  
 
Príjemca musí spracovávať osobné údaje súvisiace s touto dohodou v 
súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi o ochrane údajov (vrátane povolení alebo oznamovacej 
povinnosti). 
 
Príjemca môže poskytnúť svojim zamestnancom prístup len k údajom, ktoré 
sú nevyhnutne potrebné na plnenie, riadenie a monitorovanie dohody.  

                                                 
5  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 

zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).  
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Príjemca musí informovať zamestnancov, ktorých osobné údaje 
zhromažďuje a spracováva agentúra alebo Komisia. Na tento účel im musí 
pred odovzdaním ich údajov agentúre alebo Komisii poskytnúť osobitné 
vyhlásenie(-ia) o ochrane osobných údajov (SSPS) (pozri vyššie).  
 
39.3 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 39.2, 
agentúra môže uplatniť ktorékoľvek z opatrení uvedených v kapitole 6.] 
 
[Neuplatňuje sa.] 
 

KAPITOLA 6 
 
ČLÁNOK 42 – 
ZAMIETNUTIE 
NEOPRÁVNENÝC
H NÁKLADOV   
 
Článok 42.1 
Podmienky 
 
Článok 42.1.1 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
42.1 Podmienky 
 
42.1.1. Agentúra zamietne pri platbe zostatku alebo neskôr všetky 
neoprávnené náklady (t.j. ak opatrenie podľa opisu v prílohe 1 nie je riadne 
vykonané;  pozri článok 6), a to najmä v nadväznosti na kontroly, 
preskúmania, audity alebo vyšetrovania (pozri článok 22). 

Článok 42.2 
Zamietnuté 
neoprávnené 
náklady – výpočet – 
postup 

42.2 Zamietnuté neoprávnené náklady – výpočet – postup 
 
Neoprávnené náklady budú zamietnuté úmerne k rozsahu úloh alebo častí 
opatrenia, ktoré neboli vykonané. 
 
Ak agentúra zamietne náklady bez zníženia výšky grantu (pozri článok 
43) alebo vrátenia neoprávnene vyplatených súm (pozri článok 44), 
oficiálne oznámi príjemcovi zamietnutie nákladov, sumy a dôvody 
zamietnutia (prípadne spolu s oznámením splatných súm, pozri článok 
21.5). Príjemca môže do 30 dní od doručenia oznámenia oficiálne oznámiť 
agentúre svoj nesúhlas a jeho dôvody.  
 
Ak agentúra zamietne náklady a zníži výšku grantu alebo 
požaduje vrátenie neoprávnene vyplatených súm, zamietnutie oficiálne 
oznámi v „predbežnom informačnom liste“ o znížení alebo vrátení podľa 
článkov 43 a 44. 
 

42.3 Účinky 42.3 Účinky 
 
Ak agentúra zamietne náklady pri platbe zostatku, odpočíta ich od 
celkových oprávnených nákladov vykázaných na dané opatrenie 
vo finančnom výkaze (pozri článok 20.4). Potom vypočíta platbu zostatku 
podľa článku 21.4.    
 
Ak agentúra zamietne náklady po platbe zostatku, odpočíta zamietnutú 
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sumu od celkových oprávnených nákladov vykázaných vo finančnom 
výkaze. Potom vypočíta revidovanú konečnú výšku grantu podľa článku 
5.4.  
 

ČLÁNOK 47 – 
POZASTAVENIE 
LEHOTY NA 
PLATBU  
 

47.1 Podmienky 
 
Agentúra môže kedykoľvek pozastaviť lehotu na platbu (pozri články 21.2 
až 21.4), ak žiadosť o platbu (pozri článok 20) nemôže byť schválená, 
pretože:  
 

a) nie je v súlade s ustanoveniami dohody (pozri článok 20);  
 

b) technická alebo finančná správa nebola predložená alebo nie je 
úplná, alebo ak sú potrebné doplňujúce informácie, alebo 
 

c) existuje pochybnosť o oprávnenosti nákladov vykázaných vo 
finančnom výkaze a sú nevyhnutné dodatočné kontroly, 
preskúmania, audity alebo vyšetrovania. 

 
47.2 Postup 
 
Agentúra príjemcovi oficiálne oznámi pozastavenie a dôvody pozastavenia.  
 
Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď agentúra odošle oznámenie 
(pozri článok 52).  
 
Ak podmienky na pozastavenie lehoty na platbu už nie sú splnené, 
pozastavenie sa zruší a lehota beží ďalej. 
 
Ak pozastavenie trvá viac ako dva mesiace, príjemca môže požiadať 
agentúru o vyjadrenie, či pozastavenie bude pokračovať.  
 
Ak lehota na platbu bola pozastavená z dôvodu nesúladu technickej alebo 
finančnej správy (pozri článok 20) a ak revidovaná správa alebo výkaz 
neboli predložené alebo ak aj boli predložené, boli rovnako zamietnuté, 
agentúra môže taktiež odstúpiť od dohody (pozri článok 50.3.1 písm. l)). 
 

ČLÁNOK 48 – 
POZASTAVENIE 
PLATIEB  
 

48.1 Podmienky  
 
Agentúra môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne pozastaviť platby 
v rámci predbežného financovania alebo platbu zostatku, ak sa príjemca: 
 

a) dopustil závažných chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo vážneho 
porušenia povinností v rámci postupu udeľovania grantu alebo v 
rámci tejto dohody alebo je podozrivý, že sa ich dopustil, alebo sa  

 
b) v rámci iných grantov EÚ alebo Euratomu, ktoré mu boli udelené 

za podobných podmienok, dopustil systémových alebo opakujúcich 
sa chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo vážneho porušenia 
povinností, ktoré majú významný vplyv na tento grant (rozšírenie 
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zistení z iných grantov na tento grant, pozri článok 22.5.2).  
 
48.2 Postup 
 
Pred pozastavením platieb agentúra príjemcovi pošle oficiálne oznámenie, 
v ktorom ho:  
 

- informuje o svojom úmysle pozastaviť platby a dôvodoch 
pozastavenia a  
 

- vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia. 
  
Ak agentúra nedostane pripomienky alebo sa rozhodne pokračovať v 
postupe napriek pripomienkam, ktoré dostala, pošle oficiálne oznámenie o 
potvrdení pozastavenia. V opačnom prípade pošle oficiálne oznámenie o 
ukončení postupu pozastavenia.  

 
Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď agentúra odošle oznámenie 
o potvrdení pozastavenia.  
 
Ak budú splnené podmienky pre obnovenie platieb, pozastavenie sa zruší. 
Agentúra príjemcovi pošle oficiálne oznámenie. 
 
Príjemca môže pozastaviť vykonávanie opatrenia (pozri článok 49.1) alebo 
odstúpiť od dohody (pozri článok 50.1 a 50.2). 
 

ČLÁNOK 50 – 
ODSTÚPENIE OD 
DOHODY  
 
Článok 50.1 
Odstúpenie 
príjemcu od 
dohody 
 
Článok 50.1.2 
Účinky 
 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
50.1.2 Účinky 
 
Príjemca musí do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia 
predložiť záverečnú správu (pozri článok 20). 

 
Ak agentúra nedostane správu v stanovenom termíne (pozri vyššie), 
nebudú uhradené žiadne náklady. 
 
Agentúra vypočíta konečnú výšku grantu (pozri článok 5.3) a zostatok 
(pozri článok 21) na základe predloženej správy, oprávnených nákladov a 
dodržiavania ďalších povinností vyplývajúcich z dohody.  
 
Nenáležité odstúpenie od dohody môže viesť k zníženiu výšky grantu 
(pozri článok 43). 
 

Článok 50.3 
Odstúpenie 
agentúry od 
dohody 
 
Článok 50.3.3 

Náhrada ustanovenia pre vzor dohody o grante ERC s nízkou hodnotou pre 
jedného príjemcu: 

 
50.3.3 Účinky  

 
Príjemca musí do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia 
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Účinky  
 

predložiť záverečnú správu (pozri článok 20). 
 
Ak agentúra nedostane správu v stanovenom termíne (pozri vyššie), 
nebudú uhradené žiadne náklady. 
 
Agentúra vypočíta konečnú výšku grantu (pozri článok 5.3) a zostatok 
(pozri článok 21) na základe predloženej správy, oprávnených nákladov a 
dodržiavania ďalších povinností vyplývajúcich z dohody.  
 
To nemá vplyv na právo agentúry znížiť výšku grantu (pozri článok 43) 
alebo uložiť administratívne a finančné sankcie (článok 45).  
 
Príjemca si nesmie nárokovať náhradu škôd spôsobených tým, že agentúra 
odstúpila od dohody (pozri článok 46). 

 



Číslo dohody o grante: [uveďte číslo][uveďte skratku][uveďte identifikátor hlavnej/čiastkovej výzvy]

 formát tlače: A4

Náklady spolu
Sadzba úhrad 

v %

Maximálny 

príspevok EÚ2
Maximálna 

výška grantu3

Druh nákladov 
4

Príjemca

4 Pokiaľ ide o druh nákladov, pozri článok 5.

3 „Maximálna výška grantu“ je maximálna výška grantu, o ktorej rozhodla Komisia/agentúra. Zvyčajne zodpovedá požadovanému grantu, no môže byť aj nižšia.  

A. Priame a nepriame náklady na 
opatrenie

2 Ide o teoretickú  výšku príspevku EÚ, ktorú systém počíta automaticky (vynásobením všetkých rozpočtovaných nákladov sadzbou úhrad). Táto teoretická  suma je ohraničená 
„maximálnou výškou grantu“ (ktorú sa Komisia/agentúra rozhodla udeliť na opatrenie) (pozri článok 5.1).

Jednorazová platba

1 Pokiaľ ide o podmienky oprávnenosti, pozri článok 6.

VZOR PRÍLOHY 2 – HORIZONT 2020 – ERC S NÍKZOU HODNOTOU – JEDEN

PREDBEŽNÝ ROZPOČET NA OPATRENIE

Odhadované oprávnené1  náklady (podľa 
rozpočtových kategórií)

Príspevok EÚ



Číslo dohody o grante: [uveďte číslo][uveďte skratku][uveďte identifikátor hlavnej/čiastkovej výzvy]

formát tlače: A4

Náklady 
spolu

Sadzba úhrad 
v %

Maximálny 
príspevok EÚ

Požadovaný 
príspevok EÚ

Druh nákladov 
2

Príjemca

vykázané náklady sú oprávnené (pozri článok 6),
náklady možno doložiť primeranými záznamami a podkladovými dokumentmi, ktoré sa predložia na požiadanie alebo v rámci kontrol, preskúmaní, auditov a vyšetrovaní (pozri 
články 17, 18 a 22).

Jednorazová platba

2 Pokiaľ ide o druhy nákladov, pozri článok 5.

1 Pokiaľ ide o podmienky oprávnenosti, pozri článok 6. 

Príjemca týmto potvrdzuje, že:

VZOR PRÍLOHY 4 – HORIZONT 2020 – ERC S NÍKZOU HODNOTOU – JEDEN

Oprávnené1  náklady (podľa rozpočtových 
kategórií)

Príspevok EÚ

A. Priame a nepriame náklady na 
opatrenie

poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé,

FINANČNÝ VÝKAZ PRÍJEMCU [názov] ZA OBDOBIE VYKAZOVANIA [obdobie vykazovania]
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