
 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti 
Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre žiadateľov o financovanie v rámci programu Horizont 2020. Obsahuje 
všetky ustanovenia, ktoré je možné použiť v tomto druhu dohody o grante, a slúži len na informačné účely. Právne 
záväzná bude dohoda o grante podpísaná zmluvnými stranami v súvislosti s príslušným opatrením. 
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VZOR DOHODY O GRANTE PRE JEDNÉHO PRÍJEMCU V RÁMCI 1. FÁZY 
NÁSTROJA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Granty 1. fázy nástroja pre malé a stredné podniky slúžia na financovanie malých a stredných podnikov (ďalej 
len „MSP“), ktoré skúmajú uskutočniteľnosť a obchodný potenciál, ako aj životaschopnosť nových 
prelomových myšlienok (overenie koncepcie) (nové produkty, postupy, služby a technológie alebo nové 
uplatnenia existujúcich technológií na trhu). 

 

[EURÓPSKA KOMISIA/Výkonná agentúra] 
GR 
 
Riaditeľstvo 
Oddelenie                            

Úvodná poznámka len na uverejnenie na portále účastníkov 
 
Vzor dohody o grante v rámci 1. fázy nástroja pre malé a stredné podniky sa od 
všeobecného vzoru dohody o grante odlišuje v týchto článkoch: 

• článok 4 predbežný rozpočet opatrenia  

• článok 5 maximálna výška grantu, forma grantu a sadzba úhrad 

• článok 6 osobitný druh jednorazových nákladov  

• článok 7 osobitné ustanovenie pre 1. fázu nástroja pre MSP 

• články 8, 12, 14, 15, 16, 23a – 33, 37, 39 (neuplatňujú sa)  

• článok 10 osobitné ustanovenie pre nákup v rámci 1. fázy nástroja pre MSP 

• článok 13 osobitné ustanovenie pre subdodávky v rámci 1. fázy nástroja pre MSP 

• článok 18 osobitné ustanovenie pre uchovávanie záznamov v rámci 1. fázy nástroja pre 
MSP 

• článok 20 osobitné ustanovenia pre podávanie správ v rámci 1. fázy nástroja pre MSP 

• článok 21 osobitné ustanovenia pre platby v rámci 1. fázy nástroja pre MSP 

• článok 36 osobitné ustanovenie o zachovávaní dôvernosti v rámci 1. fázy nástroja pre 
MSP 

• článok 38 osobitné ustanovenie o propagácii opatrenia v rámci 1. fázy nástroja pre MSP 

• článok 42 osobitné ustanovenie pre jednorazovú platbu v rámci 1. fázy nástroja pre 
MSP 

• článok 50 osobitné ustanovenie pre jednorazovú platbu v rámci 1. fázy nástroja pre 
MSP 
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 V texte vytvorenom informačným systémom na podpis sa zobrazia poznámky pod čiarou 
zvýraznené žltou farbou (keďže obsahujú vymedzenia alebo odkazy na právne 
dokumenty). Ostatné poznámky pod čiarou v texte nezostanú (keďže sú iba internými 
pokynmi).  

 Zvýraznenie textu sivou farbou označuje, že text, ktorý sa nachádza vo všeobecnom vzore 
dohody o grante pre viacerých príjemcov, sa nepoužije.  

 Pokiaľ ide o varianty uvedené [kurzívou v hranatých zátvorkách], príslušný variant sa musí 
zvoliť v informačnom systéme. Varianty, ktoré neboli zvolené, sa buď automaticky 
nezobrazia, alebo sa zobrazia s poznámkou „neuplatňuje sa“. Zvolené varianty sa uvedú 
kurzívou bez zátvoriek a bez označenia „variant“ (čo umožní príjemcom jednoducho 
rozpoznať, že sa uplatňuje osobitné pravidlo). 

 V prípade polí zvýraznených [sivou farbou v hranatých zátvorkách] (aj keď sú súčasťou 
variantu, ako sa uvádza v predchádzajúcom bode) vložte príslušné údaje do informačného 
systému.  

 Informačný systém vytvorí kartu údajov potvrdzujúcu zvolené varianty a vložené údaje. 
 
 Information on formatting: 

styles 
CHAPTER     style ‘Chapter’ 
SECTION    style ‘Section’ 
SUBSECTION    style ‘Subsection’ 
ARTICLE 1   style ‘Article’  
ARTICLE 9   style ‘Article grey’ 
4.1 Estimated budget   style ‘Subarticle’ 
26.2 Joint ownership   style ‘Subarticle grey’ 
Text (without list)   style ‘Normal’ 
Table of Content levels  style ‘TOC 1’, ‘TOC 2’, ‘TOC 3’, ‘TOC 4’, ‘TOC 5’   
Footnotes:  Paragraph - special (hanging 0,5) (‘Times New Roman’, ‘10 pt’) 

 
attention: Text with a list must be formatted manually (‘Times New Roman’, ‘12 pt’, 
‘Justified’, no space before or after paragraph, line spacing Single) 
Not applicable Articles and Subarticles must be formatted as ‘Article grey’ and 
‘Subarticle grey’ in order not to appear in the Table of Contents  
 

 
DOHODA O GRANTE  

 
ČÍSLO [uveďte číslo] – [uveďte skratku] 

 
Táto dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára medzi týmito zmluvnými stranami:  
 
na jednej strane 
 
[VARIANT 1: Európska únia (ďalej len „EÚ“) zastúpená Európskou komisiou (ďalej len 
„Komisia“)2,]  
 
[VARIANT 2: Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) 
zastúpené Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“),]  
 
[VARIANT 3: [Výkonná agentúra pre výskum (REA)] [Výkonná agentúra Európskej rady 
pre výskum (ERCEA)] [Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)] [Výkonná 
agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)] (ďalej len „agentúra“), na základe 
právomocí, ktoré na ňu preniesla Európska komisia (ďalej len „Komisia“),] 

                                                 
2 Text vytlačený kurzívou uvádza varianty vo vzore dohody o grante, ktoré je možné použiť v tejto dohode. 
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ktorú (ktoré) na účely podpísania tejto dohody zastupuje [[funkcia, [generálne riaditeľstvo, 
riaditeľstvo, oddelenie] [odbor]], [meno a priezvisko]3  
 
a  
 
na druhej strane 
 
„príjemca“: 
 
[[úplný úradný názov (skrátený názov)], [právna forma], [identifikačné číslo] so sídlom v 
[úplná úradná adresa], [identifikačné číslo pre DPH], ktorého na účely podpísania tejto 
dohody zastupuje [funkcia, meno a priezvisko]] 
 
[VARIANT, ak je príjemcom Spoločné výskumné centrum: Spoločné výskumné centrum 
(Joint Research Centre, JRC) so sídlom v [úplná úradná adresa], ak podpíše 
administratívne dojednanie (pozri prílohu 3b)].   
 
Uvedené zmluvné strany súhlasili s uzavretím dohody za podmienok, ktoré sú uvedené ďalej.  
 
Podpísaním [základný VARIANT: dohody] [VARIANT, ak je príjemcom Spoločné 
výskumné centrum: administratívneho dojednania] príjemca prijíma tento grant a súhlasí s 
vykonávaním opatrenia v rámci svojej zodpovednosti a v súlade s dohodou a všetkými 
povinnosťami a podmienkami, ktoré sa v nej uvádzajú.  
 
Dohoda sa skladá z týchto častí: 
 
Podmienky 
 
Príloha 1       Opis opatrenia  
 
Príloha 2     Predbežný rozpočet na opatrenie  
 
Príloha 3    Neuplatňuje sa. 
 
Príloha 4 Vzory finančných výkazov 
 
Príloha 5 Neuplatňuje sa. 
 
Príloha 6 Neuplatňuje sa. 
 
 
 

PODMIENKY 
 
OBSAH 

                                                 
3 Zástupcom [Komisie][agentúry] musí byť povoľujúci úradník vymenovaný (delegovaním alebo 

subdelegovaním) v súlade s dokumentom 60008 „Ustanovenie listiny povoľujúcich úradníkov“ (Mise en 
place de la charte des ordonnateurs) z 22. 2. 2001. 
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KAPITOLA 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
ČLÁNOK 1 – PREDMET DOHODY  
 
Táto dohoda stanovuje práva a povinnosti a podmienky vzťahujúce sa na grant udelený 
príjemcovi na vykonávanie opatrenia uvedeného v kapitole 2. 
 
 
KAPITOLA 2  OPATRENIE 
 
ČLÁNOK 2 – VYKONÁVANÉ OPATRENIE [– DOPLNKOVÝ GRANT] [– SPOLOČNE 

FINANCOVANÉ OPATRENIE] 
 
Grant sa udeľuje na opatrenie pod názvom [uveďte názov opatrenia] – [uveďte skratku] 
(ďalej len „opatrenie“) opísané v prílohe 1. 
 
[VARIANT v prípade doplnkových grantov, ak sú stanovené v pracovnom programe: Grant 
je „doplnkový grant“ k [dohode (dohodám) o grante na základe výzvy (výziev) na 
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predkladanie návrhov [identifikátor (identifikátory) výzvy: Horizont 2020 – téma –]] [tejto 
dohode (týmto dohodám) o doplnkovom grante č.: 
 

- [uveďte číslo] [uveďte skratku] 
- [uveďte číslo] [uveďte skratku]].] 

 
[VARIANT v prípade spoločných opatrení (spoločná výzva s treťou krajinou alebo 
medzinárodnou organizáciou): Opatrenie je „spoločne financované opatrenie“, ktoré musí 
byť koordinované so „spoločným opatrením“ s názvom [uveďte názov opatrenia tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácie] opísaným v prílohe 1.] 
 
ČLÁNOK 3 – DĹŽKA TRVANIA A DÁTUM ZAČATIA VYKONÁVANIA 

OPATRENIA 
 
Dĺžka trvania opatrenia bude [uveďte počet] mesiacov od [základný VARIANT: prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po dátume nadobudnutia platnosti dohody (pozri článok 58)] 
[VARIANT, ak je to vzhľadom na opatrenie potrebné: uveďte dátum]4 (ďalej len „dátum 
začatia vykonávania opatrenia“).  
 
ČLÁNOK 4 – PREDBEŽNÝ ROZPOČET A PRESUNY V RÁMCI ROZPOČTU  
 
4.1 Predbežný rozpočet 
 
„Predbežný rozpočet“ na opatrenie je uvedený v prílohe 2. 
 
Obsahuje odhadované oprávnené náklady a druh nákladov (pozri články 5 a 6). 
 
4.2  Presuny v rámci rozpočtu  
 
Neuplatňuje sa.  
 

 
KAPITOLA 3  GRANT 
 
ČLÁNOK 5 – VÝŠKA GRANTU, FORMA GRANTU, SADZBY ÚHRAD A DRUHY 

NÁKLADOV 
 
5.1 Maximálna výška grantu  
 
Maximálna výška grantu je 50 000 EUR (päťdesiattisíc eur). 
 
5.2 Forma grantu, sadzba úhrad a druh nákladov 
 

                                                 
4 Tento dátum musí byť vždy prvým dňom mesiaca a musí byť neskorší ako dátum nadobudnutia platnosti 

dohody, okrem prípadov, ak povoľujúci úradník povolí iný dátum, keďže žiadateľ je schopný preukázať, že 
potrebuje začať vykonávať opatrenie ešte pred nadobudnutím platnosti dohody o grante. V každom prípade 
však dátum začatia nesmie byť skorší ako dátum predloženia žiadosti o grant (článok 130 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách). 
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Z grantu sa uhrádza 70 % oprávnených nákladov na opatrenie (pozri článok 6) (ďalej len 
„úhrada oprávnených nákladov“) (pozri prílohu 2). 
 
Odhadované oprávnené náklady na opatrenie sú 71 429 (sedemdesiatjedentisíc štyristo 
dvadsaťdeväť) EUR.   
 
V prípade nákladov na štúdiu uskutočniteľnosti musia byť oprávnené náklady (pozri 
článok 6) vykázané ako jednorazová platba uvedená v prílohe 2 (teda v druhu 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 [Komisia][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 
 
Sadzba úhrad (pozri článok 5.2) sa uplatní na oprávnené náklady (jednorazové náklady, pozri 
článok 6) vykázané príjemcom, ktoré schválila [Komisia][agentúra] (pozri článok 21). 
 
5.3.2 Krok 2 – zníženie z dôvodu nesprávneho vykonávania alebo porušenia iných 
povinností – znížená maximálna výška grantu – výpočet 
 
Ak sa grant zníži (pozri článok 43), [Komisia][agentúra] vypočíta zníženú maximálnu výšku 
grantu odpočítaním sumy, o ktorú sa grant znižuje (vypočíta sa úmerne k nesprávnemu 
vykonávaniu opatrenia alebo 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 získaná podľa kroku 1 alebo  
 

- suma získaná podľa kroku 2. 
 

 
5.4  Revidovaná konečná výška grantu – výpočet 
 
Ak [Komisia][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 vypočíta [Komisia][agentúra] na základe zistení takto:  
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- v prípade zamietnutia nákladov: uplatnením sadzby úhrad na revidované oprávnené 

náklady, ktoré [Komisia][agentúra] schválila, 
 

- v prípade zníženia výšky grantu: úmerne k nesprávnemu vykonávaniu opatrenia 
alebo 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  
 
6.1 Oprávnené náklady 
 
A. Náklady na štúdiu uskutočniteľnosti (priame a nepriame náklady) sú oprávnené 
(ďalej len „oprávnené náklady“), ak zodpovedajú jednorazovej platbe uvedenej v prílohe 2 a 
ak zodpovedajúce úlohy alebo časti opatrenia boli riadne vykonané v súlade s prílohou 1. 
 
6.2 Neoprávnené náklady  
 
„Neoprávnené náklady“ sú: 
 

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

b) náklady hradené 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 [Komisia][agentúra] na účely vykonávania rozpočtu EÚ a 
Euratomu). 

 
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 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
ODDIEL 1 PRÁVA A POVINNOSTI SÚVISIACE S VYKONÁVANÍM OPATRENIA 
 
ČLÁNOK 7 – VŠEOBECNÁ POVINNOSŤ RIADNE VYKONÁVAŤ OPATRENIE 
 
7.1  Všeobecná povinnosť riadne vykonávať opatrenie 
 
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  
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Ak príjemca riadne nevykonáva opatrenie (alebo jeho časť), 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.  
 
ČLÁNOK 8 – ZDROJE NA VYKONÁVANIE OPATRENIA  
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 9 – VYKONÁVANIE ÚLOH TÝKAJÚCICH SA OPATRENIA 

PRÍJEMCAMI, KTORÍ NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY EÚ  

 
Neuplatňuje sa. 
 
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 Komisia [a agentúra], 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 POSKYTLI 

TRETIE STRANY ZA ODPLATU 
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 12 – POUŽITIE VECNÝCH PRÍSPEVKOV, KTORÉ POSKYTLI TRETIE 

STRANY BEZPLATNE 
Neuplatňuje sa. 
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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 Komisia [a agentúra], 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 TRETÍMI STRANAMI 
Neuplatňuje sa. 
 
  
ČLÁNOK 15 – FINANČNÁ PODPORA TRETÍM STRANÁM  
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 16 – POSKYTOVANIE NADNÁRODNÉHO ALEBO VIRTUÁLNEHO 

PRÍSTUPU K VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRE  
Neuplatňuje sa. 
 
 
ODDIEL 2  PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SPRÁVY GRANTU  
 
ČLÁNOK 17 – VŠEOBECNÁ POVINNOSŤ INFORMOVAŤ 
 
17.1 Povinnosť poskytovať informácie na požiadanie  
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Príjemca musí počas vykonávania opatrenia alebo neskôr poskytnúť akékoľvek informácie 
vyžiadané so zámerom overiť správne vykonávanie opatrenia a dodržiavanie povinností 
podľa dohody.  
 
17.2 Povinnosť zabezpečiť aktuálnosť informácií a informovať o udalostiach a 

okolnostiach, ktoré môžu ovplyvniť dohodu 
 
Príjemca musí zabezpečiť aktuálnosť informácií, ktoré sú uložené v „registri príjemcov“ (v 
elektronickom systéme výmeny údajov, pozri článok 52), predovšetkým svojho názvu, 
adresy, zákonných zástupcov, právnej formy a typu organizácie. 
 
Príjemca musí neodkladne informovať [Komisiu][agentúru] o ktorejkoľvek z týchto 
skutočností:  

 
a) udalosti, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť vykonávanie opatrenia alebo spôsobiť 

jeho omeškanie alebo mať dosah na finančné záujmy EÚ, najmä: 
 

i) zmeny v jeho právnej, finančnej, technickej, organizačnej situácii alebo 
vlastníckych vzťahoch [alebo v situácii prepojených tretích strán a  
 

ii) zmeny názvu, adresy, právnej formy, typu organizácie prepojených tretích strán;] 
 
b) okolnosti, ktoré majú vplyv na: 

 
i) rozhodnutie o udelení grantu alebo 

 
ii) dodržiavanie požiadaviek podľa dohody. 

 
17.3 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 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, ktoré dokazujú, že zodpovedajúce úlohy týkajúce sa opatrenia 
alebo časť opatrenia, ako sa opisuje 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).  
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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. [Komisia][agentúra] môže akceptovať iné ako originálne dokumenty, ak sa 
domnieva, že poskytujú 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 19 – PREDKLADANIE VÝSLEDKOV 
 
19.1 Povinnosť predložiť výsledky  
 
Príjemca musí predložiť „výsledky“ uvedené v prílohe 1 v súlade s časovým 
harmonogramom a podmienkami v nej stanovenými.  
 
19.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 
[Komisia][agentúra] môže uplatniť ktorékoľvek z opatrení uvedených v kapitole 6. 
 
ČLÁNOK 20 – PODÁVANIE SPRÁV – ŽIADOSTI O PLATBU 
 
20.1 Všeobecná povinnosť predložiť správu  
 
Príjemca musí predložiť [Komisii][agentúre] (pozri článok 52) záverečnú správu vrátane 
žiadosti o platbu.  
 
Pri vypracovaní správy musia byť použité formuláre a vzory poskytnuté 
[Komisiou][agentúrou] 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. 
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20.4 Záverečná správa – žiadosť o platbu zostatku 
 
Príjemca musí do 60 dní od ukončenia obdobia vykazovania predložiť [Komisii][agentúre] 
(pozri článok 52) záverečnú správu, ktorá zahŕňa 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; 
 

iii) odpovede na „dotazník“, ktorý zahŕňa otázky týkajúce sa vykonávania 
opatrenia a jeho hospodárskeho a spoločenského vplyvu, najmä v kontexte 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti programu Horizont 2020 a požiadaviek 
na monitorovanie programu Horizont 2020; 
 

b) „záverečnú finančnú správu“, ktorá obsahuje „individuálny finančný výkaz“ (pozri 
prílohu 4) zahŕňajúci žiadosť o platbu zostatku.  

 
V individuálnom finančnom výkaze sa musia podrobne uvádzať oprávnené náklady 
(jednorazové náklady, pozri článok 6 a prílohu 2). 
 
Sumy, ktoré nie sú vykázané v individuálnom finančnom výkaze, nebude brať 
[Komisia][agentúra] do úvahy. 
 
Príjemca musí potvrdiť, že: 
 

- poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé, 
 

- vykázané náklady sú oprávnené (teda, že opatrenie bolo riadne vykonané, 
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  
 
Finančné výkazy musia byť vypracované v eurách.  
 
20.7 Jazyk správy 
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Správa (technická a 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, [Komisia][agentúra] môže pozastaviť 
lehotu na platbu (pozri článok 47) a uplatniť ktorékoľvek z ďalších opatrení opísaných v 
kapitole 6. 
 
Ak príjemca poruší svoju povinnosť predkladať správy a ak si nesplní túto povinnosť do 30 
dní od písomnej výzvy zaslanej [Komisiou][agentúrou], môže dôjsť k odstúpeniu od dohody 
(pozri článok 50). 
 
 
ČLÁNOK 21 – PLATBY A PLATOBNÉ PODMIENKY  
 
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). 
 
 
21.2 Platba v rámci predbežného financovania – výška – suma zadržaná pre záručný 

fond 
 
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.  
   
[Komisia][Agentúra] vyplatí (s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 48) platbu v 
rámci predbežného financovania príjemcovi do 30 dní od dátumu začatia opatrenia (pozri 
článok 3) alebo od nadobudnutia platnosti dohody (pozri článok 58), podľa toho, čo nastane 
neskôr. 
  
Sumu vo výške [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)] EUR, ktorá zodpovedá 5 % 
maximálnej výšky grantu (pozri článok 5.1), [Komisia][agentúra] z platby v rámci 
predbežného financovania zadrží a prevedie ju do „záručného fondu“. 
 
21.3 Priebežné platby – výška – výpočet 
 
Neuplatňuje sa. 
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21.4 Platba zostatku – výška – výpočet – uvoľnenie sumy zadržanej 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, 
[Komisia][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 [Komisia][agentúra] odpočítaním celkovej 
výšky už uhradenej platby v rámci predbežného financovania a uhradených priebežných 
platieb (ak boli uskutočnené) od konečnej výšky grantu stanovenej v súlade s článkom 5.3: 
 

{konečná výška grantu (pozri článok 5.3) 
 
mínus 
 
{uskutočnená platba v rámci predbežného financovania a priebežné platby (ak boli uskutočnené)}. 

 
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 príjemcovi vyplatiť Komisia alebo výkonná agentúra (z rozpočtu EÚ alebo 
Euratomu), a to až do výšky maximálneho príspevku EÚ uvedeného pre príjemcu v 
predbežnom rozpočte (pozri prílohu 2). 
 
21.5 Oznámenie splatných súm 
 
[Komisia][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. 
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21.6 Mena platieb  
 
[Komisia][agentúra] uhradí všetky platby v eurách.  
 
21.7 Platby príjemcovi  
 
Platby budú vyplatené príjemcovi.  
 
Platbou sa splní platobná povinnosť [Komisie][agentúry].  
 
21.8 Bankový účet pre platby  
 
[Základný VARIANT: Všetky platby budú uhrádzané na tento bankový účet: 
  

Názov banky: […]  
Adresa pobočky banky: […]  
Úplné meno majiteľa účtu: […]  
Úplné číslo účtu (vrátane kódov banky): […]  
[Kód IBAN: […]]5] 
 

 [VARIANT, ak je príjemcom Spoločné výskumné centrum: Všetky platby sa uhradia v 
súlade s prílohou 3b.] 
 
21.9 Náklady na prevody platieb  
 
Náklady na prevody platieb sa znášajú takto:  
 

- [Komisia][agentúra] nesie náklady na prevody účtované jej bankou, 
 

- príjemca nesie náklady na prevody účtované jeho bankou, 
 

- strana, ktorá spôsobila opakovanie prevodu, nesie všetky náklady na opakovaný 
prevod. 

 
21.10 Dátum platby  
 
Platby uhrádzané [Komisiou][agentúrou] sa považujú za zrealizované v deň, keď sa 
odpočítajú z jej účtu.  
 
21.11 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
21.11.1 Ak [Komisia][agentúra] neuhradí platby v lehotách na platby (pozri vyššie), má 
príjemca nárok na úroky z omeškania podľa sadzby, ktorú používa Európska centrálna 
banka (ECB) na svoje hlavné refinančné operácie v eurách (ďalej len „referenčná sadzba“), 
zvýšenej o tri a pol bodu. Referenčná sadzba je sadzba platná v prvý deň mesiaca, v ktorom 
príslušná lehota na platbu uplynie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.  
 
                                                 
5 Kódy BIC alebo SWIFT sa vzťahujú na krajiny, v ktorých sa nepoužíva kód IBAN. 
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Ak je úrok z omeškania nižší alebo sa rovná sume 200 EUR, príjemcovi sa vyplatí len na 
základe žiadosti predloženej do dvoch mesiacov po prijatí omeškanej platby. 
 
Úrok z omeškania nebude vyplatený, ak je príjemcom členský štát EÚ (vrátane orgánov 
regionálnej a miestnej správy alebo iných verejných subjektov, ktoré na účely tejto dohody 
konajú v mene členského štátu). 
 
Pozastavenie lehoty na platbu alebo platieb (pozri články 47 a 48) sa nebude považovať za 
omeškanie platby. 
 
Úroky z omeškania sa vzťahujú na obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti (pozri 
vyššie) až do dátumu uhradenia platby vrátane.  
 
Úrok z omeškania sa nebude brať do úvahy na účely výpočtu konečnej výšky grantu. 
  
21.11.2 Neuplatňuje sa 
 
ČLÁNOK 22 – KONTROLY, PRESKÚMANIA, AUDITY A VYŠETROVANIA – 

ROZŠÍRENIE ZISTENÍ 
 
22.1 Kontroly, preskúmania a audity vykonávané Komisiou [a agentúrou] 
 
22.1.1 Právo vykonávať kontroly 
 
Komisia [alebo agentúra] bude počas vykonávania opatrenia alebo neskôr kontrolovať 
správne vykonávanie opatrenia a dodržiavanie povinností podľa dohody vrátane zhodnotenia 
výsledkov a správ.  
 
Na tento účel môžu Komisii [alebo agentúre] poskytnúť pomoc externé osoby alebo 
subjekty. 
 
Komisia [alebo agentúra] môže požadovať aj ďalšie informácie podľa článku 17. Komisia 
[alebo agentúra] môže požadovať od príjemcu, aby poskytol príslušné informácie priamo jej. 
 
Poskytnuté informácie musia byť správne, úplné a presné a v požadovanom formáte vrátane 
elektronického formátu. 
 
22.1.2 Právo vykonávať preskúmania  
 
Komisia [alebo agentúra] môže počas vykonávania opatrenia alebo neskôr uskutočniť 
preskúmania riadneho vykonávania opatrenia (vrátane zhodnotenia výsledkov a správ), 
plnenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody a trvalého vedeckého alebo technologického 
významu opatrenia.  
 
Preskúmanie sa môže začať až do dvoch rokov od platby zostatku. Preskúmanie bude 
oficiálne oznámené príjemcovi a bude sa považovať za začaté v deň oficiálneho oznámenia. 
 
Ak sa preskúmanie vykonáva u tretej strany (pozri články 10 až 16), príjemca musí 
informovať tretiu stranu.  
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Komisia [alebo agentúra] môže vykonávať preskúmania priamo (prostredníctvom vlastných 
pracovníkov) alebo nepriamo (prostredníctvom externých osôb alebo subjektov 
vymenovaných na tento účel). O totožnosti externých osôb alebo subjektov informuje 
príjemcu. Ten má právo namietať proti ich vymenovaniu z dôvodu zachovania obchodného 
tajomstva.  
 
Príjemca musí okrem už predložených výsledkov a správ v požadovanej lehote poskytnúť 
akékoľvek informácie a údaje (vrátane informácií o použití zdrojov). Komisia [alebo 
agentúra] môže požadovať od príjemcu, aby poskytol príslušné informácie priamo jej.  
 
Príjemca môže byť požiadaný o účasť na stretnutiach vrátane stretnutí s externými expertmi.  
 
V prípade preskúmania na mieste musí príjemca umožniť prístup do svojich vonkajších a 
vnútorných priestorov aj externým osobám alebo subjektom a musí zabezpečiť, aby 
požadované informácie boli ľahko dostupné. 
 
Poskytnuté informácie musia byť správne, úplné a presné a v požadovanom formáte vrátane 
elektronického formátu. 
  
Na základe výsledkov preskúmania bude vypracovaná „správa o preskúmaní“.  
 
Komisia [alebo agentúra] oficiálne poskytne správu o preskúmaní príjemcovi, ktorý má 30 
dní na oficiálne vznesenie pripomienok („námietkové konanie v rámci preskúmania“).  
 
Preskúmania (vrátane správ o preskúmaní) sú v jazyku dohody.  
 
22.1.3  Právo vykonávať audity 
 
Komisia [alebo agentúra] môže počas vykonávania opatrenia alebo neskôr vykonať audity 
týkajúce sa správneho vykonávania opatrenia a plnenia povinností podľa tejto dohody.  
 
Audity sa môžu začať až do dvoch rokov od platby zostatku. Audit bude oficiálne 
oznámený alebo príjemcovi a bude sa považovať za začatý v deň oficiálneho oznámenia. 
 
Ak sa audit vykonáva u tretej strany (pozri články 10 až 16), príjemca musí informovať tretiu 
stranu.  
 
Komisia [alebo agentúra] môže vykonávať audity priamo (prostredníctvom vlastných 
pracovníkov) alebo nepriamo (prostredníctvom externých osôb alebo subjektov 
vymenovaných na tento účel). O totožnosti externých osôb alebo subjektov informuje 
príjemcu. Ten má právo namietať proti ich vymenovaniu z dôvodu zachovania obchodného 
tajomstva.  
 
Príjemca musí v požadovanej lehote poskytnúť akékoľvek informácie (vrátane úplných 
účtovných záznamov, individuálnych mzdových výkazov alebo iných osobných údajov) na 
účely overenia plnenia dohody. Komisia [alebo agentúra] môže požadovať od príjemcu, aby 
poskytol príslušné informácie priamo jej.  
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V prípade auditov na mieste musí príjemca umožniť prístup do svojich vonkajších a 
vnútorných priestorov aj externým osobám alebo subjektom a musí zabezpečiť, aby 
požadované informácie boli ľahko dostupné. 
 
Poskytnuté informácie musia byť správne, úplné a presné a v požadovanom formáte vrátane 
elektronického formátu. 
  
Na základe výsledkov auditu bude vypracovaný „návrh správy o audite“.  
 
Komisia [alebo agentúra] oficiálne poskytne návrh správy o audite príjemcovi, ktorý má 30 
dní na oficiálne vznesenie pripomienok („námietkové konanie v rámci auditu“). Toto 
obdobie môže Komisia [alebo agentúra] v odôvodnených prípadoch predĺžiť. 
 
V „záverečnej správe o audite“ sa zohľadnia pripomienky príjemcu. Správa im bude 
oficiálne poskytnutá.  
 
Audity (vrátane správ o auditoch) sú v jazyku dohody.  
 
Na pravidelné posúdenie jednotkových nákladov alebo paušálnych súm [alebo jednorazových 
súm] Komisia [alebo agentúra] môže získať prístup k povinným záznamom príjemcu. 
 
22.2 Vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)  
 
Podľa nariadení č. 883/20136 a č. 2185/967 (a v súlade s ich ustanoveniami a postupmi) môže 
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) kedykoľvek počas vykonávania opatrenia 
alebo neskôr vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či 
v súvislosti s opatrením financovaným na základe dohody nedošlo k podvodu, korupcii alebo 
akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy EÚ.  
 
22.3 Kontroly a audity Európskeho dvora audítorov (EDA)  
 
Podľa článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 161 nariadenia č. 
966/2012 o rozpočtových pravidlách8 môže Európsky dvor audítorov (EDA) kedykoľvek 
počas vykonávania opatrenia alebo neskôr vykonávať audity. 
 
EDA má právo na prístup na účely kontrol a auditov. 
 
22.4 Kontroly, preskúmania, audity a vyšetrovania v prípade medzinárodných 

organizácií  
 

                                                 
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o 

vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. 
v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1). 

7 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/1996 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou 
a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2). 

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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[VARIANT v prípade medzinárodných organizácií: Európska únia vrátane Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskeho dvora audítorov (EDA) môže v súlade 
so svojimi finančnými predpismi vykonávať kontroly, preskúmania, audity a vyšetrovania, 
a to aj na mieste.  
 
Tento článok sa bude uplatňovať v súlade s akoukoľvek osobitnou dohodou uzavretou v tejto 
súvislosti medzi medzinárodnou organizáciou a Európskou úniou.] 
 
[VARIANT: neuplatňuje sa] 
 
22.5 Dôsledky zistení kontrol, preskúmaní, auditov a vyšetrovaní – rozšírenie zistení 
 
22.5.1  Zistenia v rámci tohto grantu 
 
Zistenia kontrol, preskúmaní, auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných v súvislosti s týmto 
grantom môžu mať za následok zamietnutie neoprávnených nákladov (pozri článok 42), 
zníženie výšky grantu (pozri článok 43), vrátenie neoprávnene vyplatených súm (pozri článok 
44) alebo ktorékoľvek z ďalších opatrení opísaných v kapitole 6.   
 
Zamietnutie nákladov alebo zníženie výšky grantu po platbe zostatku bude viesť k 
revidovaniu konečnej výšky grantu (pozri článok 5.4). 
 
Zistenia kontrol, preskúmaní, auditov alebo vyšetrovaní môžu mať za následok žiadosť o 
zmenu alebo úpravu prílohy 1 (pozri článok 55).  
 
Z kontrol, preskúmaní, auditov alebo vyšetrovaní, pri ktorých sa zistia systémové alebo 
opakujúce sa chyby, nezrovnalosti, podvody alebo porušenia povinností, môžu vyplývať 
dôsledky aj pre iné granty EÚ alebo Euratomu udelené na základe podobných podmienok 
(„rozšírenie zistení z tohto grantu na iné granty“). 
 
Okrem toho, zistenia vyplývajúce z vyšetrovania úradu OLAF môžu viesť k trestnému 
stíhaniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov. 
 
22.5.2 Zistenia v rámci iných grantov  
 
Komisia [alebo agentúra] môže rozšíriť zistenia z iných grantov na tento grant („rozšírenie 
zistení z iných grantov na tento grant“), ak: 
 

a) sa zistí, že príjemca urobil v rámci iných grantov EÚ alebo Euratomu udelených na 
základe podobných podmienok systémové alebo opakujúce sa chyby, nezrovnalosti, 
dopustil sa podvodov alebo porušil povinnosti, ktoré majú významný vplyv na tento 
grant, a 

 
b) tieto zistenia sa spolu so zoznamom grantov dotknutých zisteniami oficiálne oznámia 

príjemcovi najneskôr do dvoch rokov od platby zostatku tohto grantu.  
 
Rozšírenie zistení môže mať za následok zamietnutie nákladov (pozri článok 42), zníženie 
výšky grantu (pozri článok 43), vrátenie neoprávnene vyplatených súm (pozri článok 44), 
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pozastavenie platieb (pozri článok 48), pozastavenie vykonávania opatrenia (pozri článok 49) 
alebo odstúpenie od dohody (pozri článok 50). 
 
22.5.3 Postup  
 
Komisia [alebo agentúra] oficiálne oznámi príjemcovi systémové alebo opakujúce sa chyby 
spolu so zoznamom grantov dotknutých zisteniami.  
 
22.5.3.1 Ak sa zistenia týkajú oprávnenosti nákladov: oficiálne oznámenie bude obsahovať: 

 
a) výzvu na predloženie pripomienok k zoznamu grantov dotknutých zisteniami; 

 
b) žiadosť o predloženie revidovaných finančných výkazov k všetkým dotknutým 

grantom;  
 

c) mieru korekcie na extrapoláciu stanovenú Komisiou [alebo agentúrou] na základe 
systémových alebo opakujúcich sa chýb na účely výpočtu súm, ktoré sa zamietnu, ak 
príjemca:  
 

i)  sa domnieva, že predloženie revidovaných finančných výkazov nie je možné 
alebo uskutočniteľné, alebo 
 

ii) nepredloží revidované finančné výkazy.  
 

Príjemca má 90 dní od prijatia oznámenia na predloženie pripomienok, revidovaných 
finančných výkazov alebo na navrhnutie riadne odôvodnenej alternatívnej metódy 
korekcie. Toto obdobie môže Komisia [alebo agentúra] v odôvodnených prípadoch predĺžiť. 
 
Komisia [alebo agentúra] určí sumy, ktoré majú byť zamietnuté na základe revidovaných 
finančných výkazov za predpokladu, že výkazy budú schválené. 
 
Ak Komisia [alebo agentúra] nedostane žiadne pripomienky ani revidované finančné 
výkazy, neakceptuje pripomienky alebo navrhnutú alternatívnu metódu korekcie, alebo 
neschváli revidované finančné výkazy, oficiálne informuje príjemcu o uplatňovaní pôvodne 
oznámenej miery korekcie na extrapoláciu. 

 
Ak Komisia [alebo agentúra] akceptuje alternatívnu metódu korekcie navrhnutú príjemcom, 
oficiálne oznámi uplatňovanie akceptovanej alternatívnej metódy korekcie.  
 
22.5.3.2 Ak sa zistenia týkajú nesprávneho vykonávania alebo porušenia inej povinnosti: 
oficiálne oznámenie bude obsahovať: 
 

a) výzvu na predloženie pripomienok k zoznamu grantov dotknutých zisteniami a 
 

b) paušálnu sadzbu, ktorú Komisia [alebo agentúra] má v úmysle uplatňovať v súlade 
so zásadou proporcionality. 

 
Príjemca má 90 dní od doručenia oznámenia na predloženie pripomienok alebo na navrhnutie 
riadne odôvodnenej alternatívnej paušálnej sadzby.  
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Ak Komisia [alebo agentúra] nedostane žiadne pripomienky alebo neakceptuje pripomienky 
alebo navrhnutú alternatívnu paušálnu sadzbu, oficiálne oznámi príjemcovi uplatňovanie 
pôvodne oznámenej paušálnej sadzby. 

 
Ak Komisia [alebo agentúra] akceptuje alternatívnu paušálnu sadzbu navrhnutú príjemcom, 
oficiálne oznámi uplatňovanie akceptovanej alternatívnej paušálnej sadzby.  
 
22.6 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, akékoľvek 
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 23 – HODNOTENIE VPLYVU OPATRENIA 
 
23.1 Právo hodnotiť vplyv opatrenia 
 
Komisia [alebo agentúra] môže vykonať priebežné a záverečné hodnotenia vplyvu opatrenia 
vzhľadom na cieľ programu [EÚ][Euratomu].  
 
Hodnotenia sa môžu začať počas vykonávania opatrenia a až do [základný VARIANT: 
piatich][VARIANT v prípade grantov s nízkou hodnotou: troch] rokov po platbe zostatku. 
Hodnotenie sa považuje za začaté v deň oficiálneho oznámenia príjemcovi. 
  
Komisia [alebo agentúra] môže vykonávať tieto hodnotenia priamo (prostredníctvom 
vlastných pracovníkov) alebo nepriamo (prostredníctvom externých osôb alebo subjektov, 
ktoré tým poverila). 
 
Príjemca musí poskytnúť všetky informácie, ktoré sú dôležité pre hodnotenie vplyvu 
opatrenia, vrátane informácií v elektronickom formáte. 
 
23.2 Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 
 
Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, Komisia [alebo 
agentúra] môže uplatniť opatrenia opísané v kapitole 6.  
 
 
ODDIEL 3 PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA PODKLADOV A 

VÝSLEDKOV 
 
PODODDIEL 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
ČLÁNOK 23a – SPRAVOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA  
 
Neuplatňuje sa. 
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PODODDIEL 2 PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA PODKLADOV  
 
ČLÁNOK 24 – DOHODA O PODKLADOCH 
 
Neuplatňuje sa. 
 
 
ČLÁNOK 25 – PRÁVA NA PRÍSTUP K PODKLADOM  
 
Neuplatňuje sa. 
 
PODODDIEL 3 PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝSLEDKOV 
 
ČLÁNOK 26 – VLASTNÍCTVO VÝSLEDKOV  
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 27 – OCHRANA VÝSLEDKOV – VIDITEĽNOSŤ FINANCOVANIA EÚ 
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 28 – VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV  
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 29 – ŠÍRENIE VÝSLEDKOV – OTVORENÝ PRÍSTUP – VIDITEĽNOSŤ 

FINANCOVANIA EÚ 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 30 – PREVOD VÝSLEDKOV A UDEĽOVANIE LICENCIÍ 
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 31 – PRÁVA NA PRÍSTUP K VÝSLEDKOM 
 
Neuplatňuje sa. 
 
 
ODDIEL 4 OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
 
ČLÁNOK 32 – NÁBOR A PRACOVNÉ PODMIENKY VÝSKUMNÝCH 

PRACOVNÍKOV 
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 33 – RODOVÁ ROVNOSŤ 
 
Neuplatňuje sa. 
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ČLÁNOK 34 – ETIKA  
 
34.1 Všeobecná povinnosť dodržiavať etické zásady 
 
Príjemca musí vykonávať opatrenie v súlade s: 
 

a) etickými zásadami (vrátane najvyšších štandardov integrity výskumu, ako ich 
stanovuje napríklad Európsky kódex správania pre integritu výskumu9, a najmä 
vrátane zamedzovania vykonštruovaných výsledkov, falšovania, plagiátorstva alebo 
ďalších porušení etických zásad vo výskume) a  
 

b)  príslušnými medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj právnymi 
predpismi EÚ.  
 

Finančné prostriedky sa neposkytnú na činnosti, ktoré sa uskutočňujú mimo EÚ, ak sú 
zakázané vo všetkých členských štátoch.   
 
Príjemca musí zabezpečiť, aby sa činnosti v rámci opatrenia zameriavali výhradne na civilné 
využitie. 
 
Príjemca musí zabezpečiť, aby činnosti v rámci opatrenia: 
 

a) neboli zamerané na klonovanie človeka na reprodukčné účely; 
 

b) nesmerovali k modifikácii genetického dedičstva ľudí, ktorá by mohla spôsobiť 
dedičnosť takýchto zmien (s výnimkou výskumu týkajúceho sa liečby rakoviny 
pohlavných žliaz, ktorý môže byť financovaný), a 
  

c) neboli určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo na 
účely získania kmeňových buniek, okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadier 
somatických buniek. 

 
34.2 Činnosti, ktoré vyvolávajú etické otázky 
 
Činnosti, ktoré vyvolávajú etické otázky, musia spĺňať „etické požiadavky“ stanovené v 
prílohe 1.  
 
Pred začatím činností, ktoré vyvolávajú etické otázky, musí príjemca predložiť (pozri 
článok 52) [Komisii][agentúre] kópiu: 
 

a) akéhokoľvek stanoviska etickej komisie vyžadovaného podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a 
 

b) akéhokoľvek oznámenia alebo povolenia na činnosti, ktoré vyvolávajú etické otázky, 
vyžadovaného podľa vnútroštátnych právnych predpisov.  

                                                 
9 Európsky kódex správania pre integritu výskumu federácie európskych akadémií vied All European 

Academies (ALLEA) a Európskej nadácie pre vedu (ENV) z marca 2011. 
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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Ak tieto dokumenty nie sú v anglickom jazyku, príjemca musí predložiť aj zhrnutie 
predložených stanovísk, oznámení a povolení v anglickom jazyku (obsahujúce závery 
príslušnej komisie alebo orgánu, ak sú k dispozícii).  
 
Ak bolo o tieto dokumenty požiadané konkrétne pre opatrenie, žiadosť musí obsahovať 
výslovný odkaz na názov opatrenia. Príjemca musí predložiť vyhlásenie, že všetky 
predložené dokumenty pokrývajú úlohy týkajúce sa opatrenia.  
 
34.3 Činnosti týkajúce sa ľudských embryí alebo ľudských embryonálnych 

kmeňových buniek  
 
[VARIANT v prípade činností, ktoré budú potenciálne zahŕňať výskum ľudských embryí 
alebo ľudských embryonálnych kmeňových buniek: Činnosti zahŕňajúce výskum ľudských 
embryí alebo ľudských embryonálnych kmeňových buniek sa môžu vykonávať, iba ak: 
 

- sú uvedené v prílohe 1 alebo  
 

- príjemca získal výslovný (písomný) súhlas [Komisie][agentúry] (pozri článok 52).] 
 
 [VARIANT: neuplatňuje sa] 
 
34.4 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.  
 
ČLÁNOK 35 – KONFLIKT ZÁUJMOV  
 
35.1 Povinnosť zamedziť konflikt 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 [Komisii][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.  
 
[Komisia][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). 
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Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6. 
 
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 ich príjemcovi už známe alebo mu ich bez uloženia povinnosti 
zachovávať dôvernosť odovzdala tretia strana, ktorá nebola viazaná žiadnou 
povinnosťou zachovávať dôvernosť; 
 

c) príjemca informácií preukáže, že informácie získal alebo vytvoril bez využitia 
dôverných informácií; 
 

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 
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 38 – PROPAGÁCIA OPATRENIA – VIDITEĽNOSŤ FINANCOVANIA EÚ 
 
38.1 Komunikačné činnosti príjemcov 
 
Príjemca musí propagovať opatrenie a jeho výsledky.  
 
Pri každej komunikačnej činnosti v súvislosti s opatrením musí byť: 
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a) zobrazený znak EÚ a  

 
b) uvedený tento text: 

 
„Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z [programu Európskej únie pre výskum 
a inováciu Horizont 2020][výskumného a vzdelávacieho programu Euratomu na roky 2014 – 
2018] na základe dohody o grante č. [číslo]“. 

 
Pri každej komunikačnej činnosti súvisiacej s opatrením musí byť uvedené, že vyjadruje iba 
postoje autora a že [Komisia][agentúra] nie je zodpovedná za prípadné použitie 
obsiahnutých informácií. 
 
38.2 Komunikačné činnosti [Komisie][agentúry] 
 
Neuplatňuje sa.  
 
38.3 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  
 
Neuplatňuje sa. 
 
ČLÁNOK 40 – POSTÚPENIE PLATOBNÝCH NÁROKOV VOČI 

[KOMISII][AGENTÚRE]  
 
Príjemca nesmie postúpiť žiadny zo svojich platobných nárokov voči [Komisii][agentúre] 
tretej strane okrem prípadu, ak to schváli [Komisia][agentúra] na základe odôvodnenej 
písomnej žiadosti.  
 
Ak [Komisia][agentúra] nesúhlasí s postúpením alebo nie sú dodržané jeho podmienky, 
postúpenie nebude mať pre ňu žiadny účinok. 
 
Postúpenie za žiadnych okolností nezbavuje príjemcu jeho povinností voči 
[Komisii][agentúre]. 
 
 
KAPITOLA 5 ROZDELENIE ÚLOH A ZODPOVEDNOSTÍ PRÍJEMCU [– VZŤAH S 

DOPLNKOVÝMI PRÍJEMCAMI] [– VZŤAH S PARTNERMI 
SPOLOČNÉHO OPATRENIA] 

 
ČLÁNOK 41 ROZDELENIE ÚLOH A ZODPOVEDNOSTÍ PRÍJEMCU [– VZŤAH S 

DOPLNKOVÝMI PRÍJEMCAMI] [– VZŤAH S PARTNERMI 
SPOLOČNÉHO OPATRENIA] 
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41.1 Úloha a zodpovednosť voči [Komisii][agentúre]    
 
Príjemca nesie plnú zodpovednosť za vykonávanie opatrenia a za dodržiavanie dohody.  
 
Príjemca je sám zodpovedný za: 
 

a) dohľad nad tým, aby sa opatrenie riadne vykonávalo (pozri článok 7); 
 

b) bezodkladné informovanie [Komisie][agentúry] o každej udalosti alebo okolnosti, 
ktoré by mohli podstatne ovplyvniť vykonávanie opatrenia alebo spôsobiť jeho 
omeškanie (pozri článok 17); 

 
c) predloženie výsledkov a správ [Komisii][agentúre] (pozri články 19 a 20);  

 
d)  včasné predloženie [Komisii][agentúre] všetkých dokumentov alebo informácií, 

ktoré požadujú,  
 
a tieto úlohy nesmie zadať ako subdodávku tretej strane. 
 
41.2 Vnútorné rozdelenie úloh a zodpovedností 
 
Neuplatňuje sa. 
 
41.3 Vnútorné dojednania medzi príjemcami – dohoda o konzorciu 
 
Neuplatňuje sa. 
 
41.4 Vzťah s doplnkovými príjemcami – dohoda o spolupráci  
 
[VARIANT v prípade doplnkových grantov, ak sa stanovujú v pracovnom programe: 
Príjemca musí uzavrieť písomnú „dohodu o spolupráci“ s doplnkovými príjemcami s cieľom 
koordinovať prácu v rámci dohody a dohody (dohôd) o doplnkovom grante (pozri článok 2), 
ktorá sa týka napríklad: 
 

- efektívnych procesov rozhodovania a 
  

- urovnávania sporov.  
 
Koordinačná dohoda nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s touto 
dohodou. 
 
Príjemca a doplnkoví príjemcovia musia vytvoriť spoločné výbory a poradenské štruktúry a 
zúčastňovať sa na nich s cieľom rozhodovať o spolupráci a synchronizácii činností vrátane 
správy výsledkov, spoločného prístupu k normalizácii, zapojenia MSP, prepojení s 
činnosťami v oblasti regulácie a tvorby politík, ako aj spoločných činností v oblasti šírenia 
výsledkov a zvyšovania informovanosti. 
 
Príjemca musí umožniť doplnkovým príjemcom prístup k svojim výsledkom na účely dohody 
(dohôd) o doplnkovom grante (pozri článok 31.6). 
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Príjemca musí poskytnúť technické správy (pozri články 20.3 a 20.4). Platia povinnosti 
týkajúce sa zachovávania dôvernosti uvedené v článku 36.] 
 
[VARIANT: neuplatňuje sa] 
 
41.5 Vzťah s partnermi spoločného opatrenia – koordinačná dohoda 
  
[VARIANT v prípade spoločných opatrení (spoločná výzva s treťou krajinou alebo 
medzinárodnou organizáciou): Príjemca musí uzatvoriť „koordinačnú dohodu“ s partnermi 
z opatrenia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (pozri článok 2), ktorá bude 
zahŕňať napríklad: 
 

- vnútornú organizáciu príjemcov v oboch opatreniach vrátane postupov rozhodovania, 
 

- pravidlá týkajúce sa práv duševného vlastníctva (napríklad pravidlá týkajúce sa 
ochrany, šírenia, využívania a prístupových práv), 

 
- urovnanie vnútorných sporov, 

 
- dojednania medzi príjemcami z obidvoch opatrení o zodpovednosti, odškodňovaní a 

zachovávaní dôvernosti. 
 
Koordinačná dohoda nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s touto 
dohodou.] 
 
[VARIANT: neuplatňuje sa] 
 
 
KAPITOLA 6  ZAMIETNUTIE NÁKLADOV – ZNÍŽENIE VÝŠKY GRANTU – 

VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV – SANKCIE – 
NÁHRADY ŠKÔD – POZASTAVENIE – ODSTÚPENIE OD DOHODY 
– VYŠŠIA MOC  

 
ODDIEL 1 ZAMIETNUTIE NÁKLADOV – ZNÍŽENIE VÝŠKY GRANTU – 

VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV – SANKCIE 
 
ČLÁNOK 42 – ZAMIETNUTIE NEOPRÁVNENÝCH NÁKLADOV   
 
42.1 Podmienky  
 
42.1.1 [Komisia][agentúra] zamietne pri priebežnej platbe, platbe zostatku alebo neskôr 
všetky neoprávnené náklady (pozri článok 6), a to najmä v nadväznosti na kontroly, 
preskúmania, audity alebo vyšetrovania (pozri článok 22). 
 
42.1.2 Zamietnutie môže byť založené aj na rozšírení zistení z iného grantu na tento grant, 
a to v súlade s podmienkami uvedenými v článku 22.5.2.  
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42.2 Zamietnuté neoprávnené náklady – výpočet – postup 
 
Neoprávnené náklady budú zamietnuté úmerne k rozsahu úloh alebo častí opatrenia, ktoré 
neboli vykonané. 
 
Ak [Komisia][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 [Komisii][agentúre] svoj nesúhlas a jeho dôvody.  
 
Ak [Komisia][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 
 
Ak [Komisia][agentúra] zamietne náklady pri priebežnej platbe alebo platbe zostatku, 
odpočíta ich od celkových vykázaných oprávnených nákladov na opatrenie v pravidelnom 
alebo záverečnom súhrnnom finančnom výkaze (pozri články 20.3 a 20.4). Potom vypočíta 
sumu priebežnej platby alebo platby zostatku podľa článkov 21.3 alebo 21.4.    
 
Ak [Komisia][agentúra] zamietne náklady vykázané v pravidelnom súhrnnom finančnom 
výkaze po priebežnej platbe, ale pred platbou zostatku, odpočíta ich od celkových 
vykázaných oprávnených nákladov na opatrenie v nasledujúcom pravidelnom súhrnnom 
finančnom výkaze alebo v záverečnom súhrnnom finančnom výkaze. Potom vypočíta sumu 
priebežnej platby alebo platby zostatku podľa článkov 21.3 alebo 21.4.    
 
Ak [Komisia][agentúra] zamietne náklady po platbe zostatku, odpočíta zamietnutú sumu 
od celkových oprávnených nákladov vykázaných v záverečnom súhrnnom finančnom 
výkaze. Potom vypočíta revidovanú konečnú výšku grantu podľa článku 5.4.  
 
ČLÁNOK 43 – ZNÍŽENIE VÝŠKY GRANTU 
 
43.1 Podmienky 
 
43.1.1 [Komisia][agentúra] môže pri platbe zostatku alebo neskôr znížiť maximálnu výšku 
grantu (pozri článok 5.1), ak nebolo opatrenie vykonané náležite v súlade s prílohou 1 alebo 
došlo k porušeniu inej povinnosti podľa dohody. 
 
43.1.2 [Komisia][agentúra] môže maximálnu výšku grantu znížiť aj na základe rozšírenia 
zistení z iného grantu na tento grant v súlade s podmienkami uvedenými v článku 22.5.2. 
 
43.2 Suma zníženia – výpočet – postup 
 
Suma, o ktorú sa zníži výška grantu, bude úmerná rozsahu nesprávneho vykonania opatrenia 
alebo závažnosti porušenia povinností.  
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Pred znížením výšky grantu to [Komisia][agentúra] oficiálne oznámi príjemcovi 
v „predbežnom informačnom liste“, v ktorom ho:  
 

- informuje o svojom zámere znížiť výšku grantu, o sume, o ktorú má v úmysle grant 
znížiť, dôvodoch zníženia a 
 

- vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  
 
Ak [Komisia][agentúra] nedostane žiadne pripomienky alebo sa rozhodne pristúpiť k 
zníženiu výšky grantu napriek pripomienkam, ktoré dostane, oficiálne oznámi potvrdenie 
zníženia výšky grantu (prípadne spolu s oznámením splatných súm, pozri článok 21). 
 
43.3 Účinky  
 
Ak [Komisia][agentúra] zníži výšku grantu pri platbe zostatku, vypočíta zníženú výšku 
grantu na opatrenie a potom stanoví sumu splatnú ako platba zostatku (pozri články 5.3.4 
a 21.4). 
 
Ak [Komisia][agentúra] zníži výšku grantu po platbe zostatku, vypočíta revidovanú 
konečnú výšku grantu (pozri článok 5.4). Ak bude revidovaná konečná výška grantu nižšia 
ako konečná výška grantu, [Komisia][agentúra] bude žiadať vrátenie rozdielu (pozri článok 
44).  
 
ČLÁNOK 44 – VRÁTENIE NEOPRÁVNENE VYPLATENÝCH SÚM  
 
44.1 Suma na vrátenie – výpočet – postup 
 
[Komisia][agentúra] bude pri platbe zostatku alebo neskôr žiadať o vrátenie všetkých súm, 
ktoré boli vyplatené, no nie sú oprávnené na základe dohody.  
 
44.1.1 Vrátenie po ukončení účasti príjemcu 
 
Neuplatňuje sa. 
 
44.1.2 Vrátenie pri platbe zostatku 
 
Ak sa platba zostatku vykonáva formou vrátenia neoprávnene vyplatených súm (pozri článok 
21.4), [Komisia][agentúra] to oficiálne oznámi príjemcovi v „predbežnom informačnom 
liste“, v ktorom:  
 

- informuje o svojom úmysle vymáhať neoprávnene vyplatenú sumu zo sumy splatnej 
ako zostatok a uvedie dôvody,  
 

- uvedie svoj úmysel odpočítať sumy, ktoré majú byť vrátené, zo sumy zadržanej pre 
záručný fond, a 
 

- vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  
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Ak nebudú predložené žiadne pripomienky, alebo ak sa [Komisia][agentúra] rozhodne 
pristúpiť k vymáhaniu napriek pripomienkam, ktoré jej boli doručené, potvrdí vymáhanie 
(spolu s oznámením splatných súm, pozri článok 21.5) a: 
 

- vyplatí rozdiel medzi sumou, ktorú je potrebné vrátiť, a sumou zadržanou pre záručný 
fond, ak je rozdiel kladný, alebo 

 
- príjemcovi v oznámení o dlhu oficiálne oznámi rozdiel medzi sumou, ktorú je 

potrebné vrátiť, a sumou zadržanou pre záručný fond, ak je rozdiel záporný. V tomto 
oznámení budú tiež uvedené podmienky a dátum splatnosti.  

 
Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, 
[Komisia][agentúra] bude sumu vymáhať:  
  

a) jej „započítaním“ bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 
príjemcovi Komisiou alebo výkonnou agentúrou (z rozpočtu EÚ alebo Euratomu). 

 
Vo výnimočných prípadoch a na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ môže 
[Komisia][agentúra] započítať sumy pred dátumom splatnosti uvedeným v oznámení 
o dlhu; 
 

b) čerpaním zo záručného fondu. [Komisia][agentúra] zašle príjemcovi oficiálne 
oznámenie o dlhu v mene záručného fondu a bude sumu vymáhať: 
 

i) [VARIANT, ak sa uplatňuje článok 14 a ak [Komisia][agentúra] vyžaduje 
spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť: ak prepojená tretia strana prijala 
spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť (pozri článok 14), uplatnením 
zodpovednosti tretej strany až do výšky maximálneho príspevku EÚ pre 
prepojenú tretiu stranu uvedeného v predbežnom rozpočte (pozri prílohu 2) 
a/alebo][VARIANT: neuplatňuje sa] 

 
ii) podaním súdnej žaloby alebo prijatím vykonateľného rozhodnutia podľa 

článku 299 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) [a článku 106a Zmluvy 
o Euratome] (pozri článok 57). 

 
Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 
potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 
stanovenej v článku 21.11 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 
oznámení o dlhu až do dňa, keď [Komisia][agentúra] prijme platbu v plnej výške, vrátane. 
 
Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 
až potom oproti istine. 
 
Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 
neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 
 
44.1.3 Vrátenie súm po platbe zostatku  
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Ak bude revidovaná konečná výška grantu (pozri článok 5.4) nižšia ako konečná výška 
grantu, musí príjemca vrátiť rozdiel [Komisii][agentúre]. 
 
[Komisia][agentúra] to oficiálne oznámi príjemcovi v predbežnom informačnom liste, v 
ktorom ho: 
 

- informuje o svojom úmysle vymáhať neoprávnene vyplatenú sumu, o splatnej sume 
a dôvodoch vymáhania a 
 

- vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  
 
Ak nebudú predložené žiadne pripomienky alebo ak sa [Komisia][agentúra] rozhodne 
prikročiť k vymáhaniu napriek pripomienkam, ktoré jej boli doručené, potvrdí sumu, ktorú je 
potrebné vrátiť a zašle príjemcovi oficiálne oznámenie o dlhu. V tomto oznámení budú tiež 
uvedené podmienky a dátum splatnosti.  
 
Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, 
[Komisia][agentúra] bude sumu vymáhať:  
  

a) jej „započítaním“ bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 
príjemcovi Komisiou alebo výkonnou agentúrou (z rozpočtu EÚ alebo Euratomu). 

 
Vo výnimočných prípadoch a na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ môže 
[Komisia][agentúra] započítať sumy pred dátumom splatnosti uvedeným v oznámení 
o dlhu; 
 

b) čerpaním zo záručného fondu. [Komisia][agentúra] zašle príjemcovi oficiálne 
oznámenie o dlhu v mene záručného fondu a bude sumu vymáhať: 
  

i) [VARIANT, ak sa uplatňuje článok 14 a ak [Komisia][agentúra] 
vyžaduje spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť: ak prepojená tretia 
strana prijala spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť (pozri článok 14), 
uplatnením zodpovednosti tretej strany až do výšky maximálneho 
príspevku EÚ pre prepojenú tretiu stranu uvedeného v predbežnom 
rozpočte (pozri prílohu 2) a/alebo] [VARIANT: neuplatňuje sa] 
 

ii) podaním súdnej žaloby alebo prijatím vykonateľného rozhodnutia 
podľa článku 299 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) [a článku 106a Zmluvy 
o Euratome] (pozri článok 57). 

 
Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 
potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 
stanovenej v článku 21.11 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 
oznámení o dlhu až do dňa, keď [Komisia][agentúra] prijme platbu v plnej výške, vrátane. 
 
Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 
až potom oproti istine. 
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Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 
neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 
 
ČLÁNOK 45 – ADMINISTRATÍVNE A FINANČNÉ SANKCIE 
 
45.1 Podmienky 
 
Podľa článkov 109 a 131 ods. 4 nariadenia č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách môže 
[Komisia][agentúra] uložiť administratívne a finančné sankcie, ak:  
 

a) sa príjemca dopustil závažných chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo vážneho 
porušenia svojich povinností na základe dohody alebo  

 
b) príjemca uviedol nepravdivé vyhlásenia o informáciách vyžadovaných podľa dohody 

alebo na predloženie návrhu (prípadne ak neposkytol takéto informácie). 
 

Podľa článku 109 ods. 3 nariadenia č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách môže 
[Komisia][agentúra] za určitých podmienok a s určitými obmedzeniami zverejniť 
rozhodnutia o uložení administratívnych alebo finančných sankcií. 
 
45.2 Trvanie – výška sankcie – výpočet 
 
Administratívne sankcie vylučujú príjemcu zo všetkých zákaziek a grantov financovaných 
z rozpočtu EÚ alebo Euratomu na maximálne obdobie piatich rokov od dátumu, keď 
[Komisia][agentúra] zistila porušenie povinností.  
 
Ak sa príjemca dopustí ďalšieho porušenia do piatich rokov od dátumu zistenia prvého 
porušenia, môže [Komisia][agentúra] predĺžiť obdobie vylúčenia až na 10 rokov. 
 
Finančné sankcie budú od 2 % do 10 % maximálneho príspevku EÚ uvedeného 
v predbežnom rozpočte (pozri prílohu 2). 
 
Ak sa príjemca dopustí ďalšieho porušenia povinností do piatich rokov od dátumu zistenia 
prvého porušenia, môže [Komisia][agentúra] zvýšiť sadzbu finančných sankcií na úroveň od 
4 % do 20 %.  
 
45.3 Postup 
 
Pred uložením sankcie [Komisia][agentúra] zašle oficiálne oznámenie príjemcovi, v ktorom 
ho: 
 

- informuje o svojom úmysle uložiť sankciu, jej trvaní alebo výške a uvedie dôvody 
sankcie a 
 

- vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní.  
 
Ak [Komisia][agentúra] nedostane žiadne pripomienky alebo sa rozhodne uložiť sankciu 
napriek doručeným pripomienkam, zašle príjemcovi oficiálne oznámenie o potvrdení 
sankcie a v prípade finančných sankcií odpočíta sankciu od platby zostatku alebo zašle 
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oficiálne oznámenie o dlhu, v ktorom bude uvedená suma, ktorú je potrebné vrátiť, 
podmienky a dátum splatnosti. 
 
Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, 
[Komisia][agentúra] môže sumu vymáhať:  
 

a)  jej „započítaním“ bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 
príjemcovi Komisiou alebo výkonnou agentúrou (z rozpočtu EÚ alebo Euratomu). 

 
Vo výnimočných prípadoch a na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ môže 
[Komisia][agentúra] započítať sumy pred dátumom splatnosti uvedeným v oznámení 
o dlhu; 
 

b)  podaním súdnej žaloby alebo prijatím vykonateľného rozhodnutia podľa článku 
299 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) [a článku 106a Zmluvy o Euratome] (pozri 
článok 57).  

 
Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 
potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 
stanovenej v článku 21.11 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 
oznámení o dlhu až do dňa, keď [Komisia][agentúra] prijme platbu v plnej výške, vrátane. 
 
Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 
až potom oproti istine. 
 
Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 
neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 
 
  
ODDIEL 2 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 
 
ČLÁNOK 46 – ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY  
 
46.1 Zodpovednosť [Komisie][agentúry] 
 
[Komisiu][agentúru] nemožno brať na zodpovednosť za žiadne škody spôsobené príjemcovi 
(alebo tretím stranám) v dôsledku plnenia dohody vrátane prípadov hrubej nedbanlivosti. 
 
[Komisiu][agentúru] nemožno brať na zodpovednosť za žiadne škody spôsobené príjemcom 
alebo tretími stranami zapojenými do opatrenia, ku ktorým došlo v dôsledku plnenia tejto 
dohody.  
   
46.2 Zodpovednosť príjemcu 
 
46.2.1 Podmienky 
 
S výnimkou prípadu vyššej moci (pozri článok 51) musí príjemca nahradiť 
[Komisii][agentúre] všetky škody, ktoré utrpí v dôsledku vykonávania opatrenia alebo v 
dôsledku toho, že opatrenie nebolo vykonávané v plnom súlade s dohodou.  
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46.2.2 Výška náhrady škody – výpočet 
 
Výška náhrady, ktorú si [Komisia][agentúra] môže nárokovať od príjemcu, zodpovedá škode 
spôsobenej príjemcom. 
 
46.2.3 Postup  
 
Pred tým, než si bude [Komisia][agentúra] nárokovať náhradu škody, oficiálne túto 
skutočnosť oznámi príjemcovi a: 
 

- informuje ho o svojom úmysle nárokovať si náhradu škody, o výške náhrady škody a 
dôvodoch a 
 

- vyzve ho na predloženie pripomienok do 30 dní.  
 
Ak [Komisii][agentúre] nebudú doručené žiadne pripomienky alebo sa rozhodne nárokovať 
si náhradu škody napriek pripomienkam, ktoré dostala, oficiálne oznámi potvrdenie nároku 
na náhradu škody a zašle oznámenie o dlhu, v ktorom uvedie vymáhanú sumu, podmienky a 
dátum splatnosti. 
 
Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, 
[Komisia][agentúra] môže sumu vymáhať:  
 

a)  jej „započítaním“ bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 
príjemcovi Komisiou alebo výkonnou agentúrou (z rozpočtu EÚ alebo Euratomu). 

 
Vo výnimočných prípadoch a na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ môže 
[Komisia][agentúra] započítať sumy pred dátumom splatnosti uvedeným v oznámení 
o dlhu; 
 

b)  podaním súdnej žaloby alebo prijatím vykonateľného rozhodnutia podľa článku 
299 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) [a článku 106a Zmluvy o Euratome] (pozri 
článok 57).  

 
Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 
potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 
stanovenej v článku 21.11 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 
oznámení o dlhu až do dňa, keď [Komisia][agentúra] prijme platbu v plnej výške, vrátane. 
 
Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 
až potom oproti istine. 
 
Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 
neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 
 
 
ODDIEL 3 POZASTAVENIE A ODSTÚPENIE OD DOHODY/UKONČENIE ÚČASTI 
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ČLÁNOK 47 — POZASTAVENIE LEHOTY NA PLATBU  
 
47.1 Podmienky 
 
[Komisia][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) technické správy alebo finančné správy neboli predložené alebo nie sú úplné, alebo ak 
sú potrebné doplňujúce informácie, alebo 
 

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

 
47.2 Postup 
 
[Komisia][Agentúra] príjemcovi oficiálne oznámi pozastavenie a dôvody pozastavenia.  
 
Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď [Komisia][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 [Komisiu][agentúru] 
o vyjadrenie, či pozastavenie bude pokračovať.  
 
Ak lehota na platbu bola pozastavená z dôvodu nesúladu technických alebo finančných správ 
(pozri článok 20) a ak revidovaná správa alebo výkaz neboli predložené alebo ak aj boli 
predložené, boli rovnako zamietnuté, [Komisia][agentúra] môže taktiež odstúpiť od dohody 
(pozri článok 50.3.1 písm. l)). 
 
ČLÁNOK 48 – POZASTAVENIE PLATIEB  
 
48.1 Podmienky  
 
[Komisia][Agentúra] môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne pozastaviť platby v rámci 
predbežného financovania a priebežné platby alebo platbu zostatku, ak príjemca: 
 

a) sa 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  

 
b) sa 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 zistení z iných grantov na tento grant, pozri článok 22.5.2).  
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48.2 Postup 
 
Pred pozastavením platieb [Komisia][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 [Komisia][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 [Komisia][agentúra] odošle oznámenie o 
potvrdení pozastavenia.  
 
Ak budú splnené podmienky pre obnovenie platieb, pozastavenie sa zruší. Komisia 
príjemcovi pošle oficiálne oznámenie. 
 
Počas pozastavenia príjemca nemusí podávať pravidelné správy (pozri článok 20.3). Keď 
[Komisia][agentúra] obnoví platby, príjemca môže tieto správy zahrnúť do nasledujúcej 
pravidelnej správy. 
 
Príjemca môže pozastaviť vykonávanie opatrenia (pozri článok 49.1) alebo odstúpiť od 
dohody (pozri článok 50.1 a 50.2). 
 
ČLÁNOK 49 – POZASTAVENIE VYKONÁVANIA OPATRENIA  
 
49.1 Pozastavenie vykonávania opatrenia príjemcom 
 
49.1.1 Podmienky  
 
Príjemca môže pozastaviť vykonávanie opatrenia alebo ktorejkoľvek jeho časti v prípade, že 
výnimočné okolnosti, najmä vyššia moc (pozri článok 51), bránia jeho vykonávaniu alebo ho 
neprimerane sťažujú.  
 
49.1.2 Postup 
 
Príjemca musí pozastavenie bezodkladne oficiálne oznámiť [Komisii][agentúre] (pozri 
článok 52), pričom v oznámení uvedie: 
 

- dôvody pozastavenia a  
 

- predpokladaný dátum obnovenia vykonávania opatrenia. 
 
Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď bude oznámenie doručené 
[Komisii][agentúre]. 
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Hneď ako okolnosti dovolia pokračovať vo vykonávaní opatrenia, príjemca to bezodkladne 
oficiálne oznámi [Komisii][agentúre] a požiada o zmenu dohody s cieľom stanoviť dátum, 
keď sa obnoví vykonávanie opatrenia, predĺžiť trvanie opatrenia a vykonať ďalšie zmeny 
potrebné na prispôsobenie opatrenia novej situácii (pozri článok 55), a to za predpokladu, že 
nedošlo k odstúpeniu od dohody (pozri článok 50). 
 
Pozastavenie sa zruší s účinnosťou od dátumu obnovenia vykonávania opatrenia stanoveného 
v zmenenej dohode. Tento dátum môže predchádzať dátumu, ku ktorému zmena nadobudne 
platnosť.  
 
Náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia, nie sú oprávnené (pozri 
článok 6).  
 
49.2 Pozastavenie vykonávania opatrenia [Komisiou][agentúrou] 
 
49.2.1 Podmienky 
 
[Komisia][Agentúra] môže pozastaviť vykonávanie opatrenia alebo jeho časti: 
 

a) ak sa príjemca 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;  

 
b) ak sa príjemca 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 zistení z iných grantov na tento grant, pozri článok 
22.5.2) alebo 
 

c) ak je podozrenie, že opatrenie už nemá vedecký alebo technologický význam. 
 

49.2.2 Postup 
 
Pred pozastavením vykonávania opatrenia pošle [Komisia][agentúra] príjemcovi oficiálne 
oznámenie, v ktorom ho: 
 

- informuje o svojom úmysle pozastaviť vykonávanie opatrenia a o dôvodoch 
pozastavenia a  
 

- vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  
 

Ak [Komisia][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.  
 
Pozastavenie nadobudne účinnosť päť dní po doručení oznámenia o potvrdení pozastavenia 
príjemcovi (alebo v neskoršom termíne stanovenom v oznámení). 
 
Pozastavenie sa zruší, ak budú splnené podmienky pre obnovenie vykonávania opatrenia.  
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Príjemcovi sa pošle oficiálne oznámenie o zrušení pozastavenia a dohoda sa zmení s cieľom 
stanoviť dátum, keď sa obnoví vykonávanie opatrenia, predĺžiť trvanie opatrenia a vykonať 
ďalšie zmeny potrebné na prispôsobenie opatrenia novej situácii (pozri článok 55), pokiaľ už 
nedošlo k odstúpeniu od dohody (pozri článok 50). 
 
Pozastavenie sa zruší s účinnosťou od dátumu obnovenia vykonávania opatrenia stanoveného 
v zmenenej dohode. Tento dátum môže predchádzať dátumu, ku ktorému zmena nadobudne 
platnosť.  
 
Náklady vzniknuté počas pozastavenia nie sú oprávnené (pozri článok 6).   
 
Príjemca si nesmie nárokovať náhradu škôd spôsobených tým, že [Komisia][agentúra] 
pozastavila vykonávanie opatrenia (pozri článok 46). 
 
Pozastavenie vykonávania opatrenia nemá vplyv na právo [Komisie][agentúry] na 
odstúpenie od dohody (pozri článok 50), na zníženie výšky grantu alebo na vrátenie 
neoprávnene vyplatených súm (pozri články 43 a 44). 
 
ČLÁNOK 50 – ODSTÚPENIE OD DOHODY  
 
50.1 Odstúpenie príjemcu od dohody  
 
50.1.1 Podmienky a postup 
 
Príjemca môže odstúpiť od dohody. 
 
Príjemca musí [Komisii][agentúre] poslať oficiálne oznámenie o odstúpení od dohody (pozri 
článok 52), v ktorom uvedie: 
 

- dôvody odstúpenia a  
 

- dátum, keď odstúpenie nadobudne účinnosť. Dátum účinnosti odstúpenia musí byť po 
dátume oznámenia. 

 
V prípade, že neuvedie žiadne dôvody, alebo ak sa [Komisia][agentúra] domnieva, že 
dôvody neopodstatňujú odstúpenie od dohody, bude sa odstúpenie od dohody považovať za 
„nenáležité odstúpenie“. 
 
Odstúpenie nadobudne účinnosť v deň určený v oznámení. 
 
50.1.2 Účinky 
 
Príjemca musí do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia predložiť záverečnú 
správu (pozri článok 20). 

 
Ak [Komisia][agentúra] nedostane správu v stanovenom termíne (pozri vyššie), nebudú 
uhradené žiadne náklady. 
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[Komisia][agentúra] vypočíta konečnú výšku grantu (pozri článok 5.3) a zostatok (pozri 
článok 21) na základe predloženej správy, oprávnených nákladov a dodržiavania ostatných 
povinností podľa tejto dohody.  
 
V prípade nenáležitého odstúpenia sa výška grantu zníži o 100 % (pozri článok 43). 
 
50.2 Ukončenie účasti jedného alebo viacerých príjemcov zo strany príjemcov  
 
Neuplatňuje sa. 
 
50.3 Odstúpenie [Komisie][agentúry] od dohody  
 
50.3.1 Podmienky 
 
[Komisia][Agentúra] môže odstúpiť od dohody, ak: 

 
a) neuplatňuje sa; 
 
b) zmena v právnej, finančnej, technickej, organizačnej situácii alebo vo vlastníckych 

vzťahoch príjemcu [(alebo jeho prepojených tretích strán)] môže podstatne ovplyvniť 
vykonávanie opatrenia alebo spôsobiť jeho omeškanie alebo spochybňuje rozhodnutie 
o udelení grantu; 

 
c) neuplatňuje sa;  
  
d) vykonávaniu opatrenia bráni vyššia moc (pozri článok 51) alebo ho pozastavil 

príjemca (pozri článok 49.1) a: 
 

i) obnovenie vykonávania opatrenia nie je možné alebo 
 

ii)  potrebné zmeny dohody by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo 
porušili zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi; 

 
e) bol na príjemcu vyhlásený konkurz, je v likvidácii, jeho záležitosti spravujú súdy, 

uzavrel dohodu s veriteľmi, prerušil podnikateľskú činnosť alebo je predmetom iných 
podobných konaní alebo postupov podľa vnútroštátnych právnych predpisov; 

 
f) príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc zastupovať ho alebo rozhodovať v 

jeho mene) bol uznaný vinným z profesionálneho pochybenia preukázaného 
akýmikoľvek prostriedkami; 

 
g) príjemca nedodržiava platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa daní a 

sociálneho zabezpečenia;  
 

h) opatrenie už nemá vedecký alebo technologický význam; 
 

i) [VARIANT v prípade spoločných opatrení (spoločná výzva s treťou krajinou alebo 
medzinárodnou organizáciou): opatrenie tretej krajiny alebo medzinárodnej 
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organizácie (pozri článok 2) sa nezačalo vykonávať do dátumu, ktorý je uvedený v 
prílohe 1.][VARIANT: neuplatňuje sa]; 
 

j) [VARIANT v prípade spoločných opatrení (spoločná výzva s treťou krajinou alebo 
medzinárodnou organizáciou): opatrenie tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie (pozri článok 2) bolo ukončené alebo už nie je prínosom k 
opatreniu][VARIANT: neuplatňuje sa]; 

 
k) príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc zastupovať ho alebo rozhodovať v 

jeho mene) sa dopustil podvodu, korupcie alebo je členom zločineckej skupiny, je 
zapojený do prania špinavých peňazí alebo inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje 
finančné záujmy EÚ; 

 
l) príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc zastupovať ho a rozhodovať v jeho 

mene) sa v rámci postupu udeľovania grantu alebo v rámci dohody dopustil: 
 

i) závažných chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo  
 

ii) vážneho porušenia povinností vrátane nesprávneho vykonávania opatrenia, 
predloženia nepravdivých informácií, neposkytnutia požadovaných 
informácií, porušenia etických zásad; 

 
m)  príjemca sa 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 zistení z iných grantov na tento grant“). 

 
50.3.2  Postup  
 
Pred odstúpením od dohody [Komisia][agentúra] zašle oficiálne oznámenie príjemcovi, v 
ktorom ho:  
 

- informuje o svojom úmysle odstúpiť od dohody alebo ukončiť účasť jedného alebo 
viacerých príjemcov a o dôvodoch odstúpenia alebo ukončenia a 

 
- vyzve, aby do 30 dní od prijatia oznámenia predložil pripomienky a v prípade 

uvedenom v písm. l) bode ii) informoval [Komisiu][agentúru] o opatreniach na 
zabezpečenie dodržiavania povinností podľa tejto dohody.   

 
Ak [Komisia][agentúra] nedostane pripomienky alebo sa rozhodne pokračovať v postupe 
napriek pripomienkam, ktoré dostala, pošle príjemcovi oficiálne oznámenie o potvrdení 
odstúpenia a o dátume, keď odstúpenie nadobudne účinnosť. V opačnom prípade pošle 
oficiálne oznámenie o ukončení postupu.  
 
Odstúpenie nadobudne účinnosť: 
 

- v prípade odstúpení podľa písmen b), e), g), h) a j) a podľa písmena l) bodu ii): v deň 
uvedený v oznámení (pozri vyššie); 
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- v prípade odstúpení podľa písmen d), f), i) a k), podľa písmena l) bodu i) a podľa 
písmena m): v deň nasledujúci po doručení oznámenia príjemcovi. 

 
50.3.3 Účinky  

 
Príjemca musí do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia predložiť záverečnú 
správu (pozri článok 20). 
 
Ak [Komisia][agentúra] nedostane správu v stanovenom termíne (pozri vyššie), nebudú 
uhradené žiadne náklady. 
 
[Komisia][agentúra] vypočíta konečnú výšku grantu (pozri článok 5.3) a zostatok (pozri 
článok 21) na základe predloženej správy, oprávnených nákladov a dodržiavania ostatných 
povinností podľa tejto dohody.  
 
To nemá vplyv na právo [Komisie][agentúry] znížiť výšku grantu (pozri článok 43) alebo 
uložiť administratívne a finančné sankcie (článok 45).  
 

Príjemca si nesmie nárokovať náhradu škôd spôsobených tým, že [Komisia][agentúra] 
odstúpila od dohody (pozri článok 46). 

 
ODDIEL 4 VYŠŠIA MOC 
 
ČLÁNOK 51 – VYŠŠIA MOC  
 
51.1 Vyššia moc 
 
„Vyššia moc“ je akákoľvek situácia alebo udalosť: 
 

- ktorá niektorej zo zmluvných strán bráni v plnení jej povinností podľa dohody,  
 

- ktorú nebolo možné predvídať, je mimoriadnou situáciou a situáciou mimo dosahu 
zmluvných strán, 
 

- ktorá nebola spôsobená chybou ani nedbanlivosťou niektorej zo zmluvných strán 
(alebo tretích strán zúčastnených na opatrení) a 
 

- ktorej nebolo možné zabrániť ani napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti.  
 
Za vyššiu moc sa nemôžu považovať tieto prípady: 
 

- neposkytnutie plnenia, nedostatky vo vybavení alebo chyby materiálu či omeškania 
pri poskytovaní plnenia, vybavenia alebo materiálu, pokiaľ nie sú priamym 
dôsledkom relevantného prípadu vyššej moci, 
 

- pracovné spory alebo štrajky alebo 
 

- finančné ťažkosti. 
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O každom prípade predstavujúcom vyššiu moc musí byť druhá zmluvná strana bezodkladne 
oficiálne upovedomená a musí byť informovaná o charaktere, pravdepodobnom trvaní a 
predvídateľných dôsledkoch tejto udalosti. 
 
Zmluvné strany musia okamžite podniknúť všetky potrebné kroky na obmedzenie 
akýchkoľvek škôd spôsobených vyššou mocou a vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa čo 
najskôr pokračovalo vo vykonávaní opatrenia. 
 
Neplnenie povinností podľa dohody zmluvnou stranou z dôvodu vyššej moci nemožno 
pokladať za ich porušenie z jej strany.  
 
 
KAPITOLA 7  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
ČLÁNOK 52 – KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI 
 
52.1 Forma komunikácie a komunikačné prostriedky  
 
Komunikácia podľa dohody (informácie, žiadosti, podania, „oficiálne oznámenia“ atď.) musí: 
 

- byť písomná a  
 

- uvádzať číslo dohody. 
 

Do platby zostatku: musí všetka komunikácia prebiehať prostredníctvom elektronického 
systému výmeny údajov a s použitím formulárov a vzorov, ktoré systém poskytuje.  
 
Po platbe zostatku: sa oficiálne oznámenia musia zasielať doporučenou poštovou zásielkou 
s potvrdením o doručení (ďalej len „oficiálne oznámenie v tlačenej podobe“). 
 
Komunikáciu v elektronickom systéme výmeny údajov musia vykonávať osoby oprávnené 
podľa „podmienok používania elektronického systému výmeny údajov“. Na účely menovania 
oprávnených osôb musí príjemca pred podpísaním tejto dohody oznámiť [Komisii][agentúre] 
„ustanoveného zástupcu právneho subjektu“ (Legal Entity Appointed Representative, 
LEAR). Funkcia a úlohy ustanoveného zástupcu právneho subjektu sú stanovené v jeho 
menovacom dekréte (pozri podmienky používania elektronického systému výmeny údajov).   
 
V prípade dočasnej nedostupnosti elektronického systému výmeny údajov budú pokyny k 
dispozícii na webových stránkach [Komisie][agentúry].   
 
52.2 Dátum oznámenia  
 
Oznámenia sa považujú za uskutočnené v okamihu odoslania odosielajúcou stranou (t. j. v 
deň a hodinu odoslania prostredníctvom elektronického systému výmeny údajov). 
 
Oficiálne oznámenia odoslané cez elektronický systém výmeny údajov sa považujú za 
uskutočnené v okamihu ich prijatia prijímajúcou stranou (t. j. v deň a hodinu prijatia 
prijímajúcou stranou, ako je uvedené na časovej pečiatke). Oficiálne oznámenie, ktoré nebolo 
prijaté do 10 dní po zaslaní, sa považuje za prijaté.  
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Oficiálne oznámenia v tlačenej podobe odoslané doporučenou poštovou zásielkou s 
potvrdením o doručení (len po platbe zostatku) sa považujú za uskutočnené buď: 
 

- v deň doručenia evidovaný poštovou službou alebo 
 

- v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie na pošte. 
  

Ak je elektronický systém výmeny údajov dočasne nedostupný, nebude sa to považovať sa 
nesplnenie povinnosti odosielajúcej strany odoslať oznámenie v rámci stanovenej lehoty. 
 
52.3 Adresy na odosielanie oznámení 
 
Do elektronického systému výmeny údajov sa musí pristupovať cez túto adresu URL: 
 

[uveďte URL] 
 
[Komisia][Agentúra] príjemcovi vopred oficiálne oznámi akékoľvek zmeny týkajúce sa tejto 
adresy URL. 
 
Oficiálne oznámenia v tlačenej podobe (až po platbe zostatku) adresované 
[Komisii][agentúre] musia byť zaslané na túto adresu:  

 
[Európska komisia][názov agentúry]  
[Generálne riaditeľstvo][odbor] [doplňte] 
[Riaditeľstvo [doplňte]] 
Oddelenie [doplňte] 
[PSČ, obec a štát] 
 

Oficiálne oznámenia v tlačenej podobe (až po platbe zostatku) adresované príjemcovi sa 
musia zasielať na adresu jeho sídla uvedenú v registri príjemcov (v elektronickom systéme 
výmeny údajov).  
 
ČLÁNOK 53 – VÝKLAD DOHODY  
 
53.1 Prednosť podmienok pred prílohami 
 
Ustanovenia uvedené v podmienkach dohody majú prednosť pred jej prílohami. 
 
Ustanovenia uvedené v prílohe 2 majú prednosť pred ustanoveniami v prílohe 1. 
 
53.2 Výsady a imunity  
 
[VARIANT v prípade všetkých medzinárodných organizácií: Žiadne z ustanovení tejto 
dohody sa nesmie vykladať ako vzdanie sa akýchkoľvek výsad alebo imunít udelených 
[uveďte názov medzinárodnej organizácie (medzinárodných organizácií)] na základe 
príslušných ustanovujúcich dokumentov alebo medzinárodného práva.] 
 
[VARIANT: neuplatňuje sa] 
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ČLÁNOK 54 – VÝPOČET LEHÔT, DÁTUMOV A TERMÍNOV  
 
V súlade s nariadením č. 1182/7110 sa lehoty vyjadrené v dňoch, mesiacoch alebo rokoch 
počítajú od okamihu, keď nastane udalosť, ktorou sa lehota spustí.  
 
Deň, počas ktorého táto udalosť nastane, nespadá do uvedenej lehoty. 
  
ČLÁNOK 55 – ZMENY DOHODY  
 
55.1 Podmienky 
 
Dohoda môže byť zmenená, pokiaľ zmena nemá za následok také úpravy dohody, ktoré by 
spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo porušili zásadu rovnakého zaobchádzania so 
žiadateľmi.  
 
O zmeny môže požiadať každá zo zmluvných strán. 
 
55.2 Postup 
 
Zmluvná strana, ktorá žiada o zmenu, musí predložiť žiadosť o zmenu podpísanú v 
elektronickom systéme výmeny údajov (pozri článok 52). 
 
Žiadosť o zmenu musí obsahovať: 
 

- dôvody zmeny, 
 

- príslušné podkladové dokumenty a 
 
[Komisia][Agentúra] môže požiadať o ďalšie informácie. 
 
Ak zmluvná strana prijímajúca žiadosť súhlasí, musí zmenu podpísať prostredníctvom 
elektronického systému výmeny údajov do 45 dní od doručenia oznámenia (alebo 
akýchkoľvek dodatočných informácií, ktoré si [Komisia][agentúra] vyžiadala). Ak nesúhlasí, 
musí oficiálne oznámiť svoj nesúhlas v rámci rovnakej lehoty. Túto lehotu možno predĺžiť, 
ak je to potrebné na posúdenie žiadosti. Ak oznámenie nie je doručené v stanovenej lehote, 
žiadosť sa považuje za zamietnutú.  
 
Zmena nadobúda platnosť dňom podpisu prijímajúcej strany.  

 
Zmena nadobúda účinnosť v deň, na ktorom sa dohodli zmluvné strany alebo, ak takáto 
dohoda neexistuje, v deň, keď zmena nadobúda platnosť.  
 
ČLÁNOK 56 – PRISTÚPENIE K DOHODE 
 
Neuplatňuje sa. 
 
                                                 
10  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, 

dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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ČLÁNOK 57 – ROZHODNÉ PRÁVO A UROVNÁVANIE SPOROV  
 
57.1 Rozhodné právo 
 
Dohoda sa riadi platnými právnymi predpismi EÚ, ktoré môžu byť v prípade potreby 
doplnené belgickými právnymi predpismi. [VARIANT v prípade medzinárodných 
organizácií, ktoré neumožňujú uplatňovanie právnych predpisov Únie: s výnimkou [uveďte 
názov príslušnej medzinárodnej organizácie (názvy príslušných medzinárodných 
organizácií)].] 
 
[VARIANT v prípade medzinárodných organizácií, ktoré umožňujú uplatňovanie právnych 
predpisov Únie, ale nie belgických právnych predpisov: V prípade [uveďte názov príslušnej 
medzinárodnej organizácie (názvy príslušných medzinárodných organizácií)] sa dohoda riadi 
platnými právnymi predpismi EÚ, ktoré možno v prípade potreby doplniť právnymi predpismi 
[uveďte názov členského štátu alebo krajiny EZVO] [a, ak je to vhodné, pravidlami 
všeobecných zásad, ktorými sa riadia právne predpisy medzinárodných organizácií, a 
pravidlami všeobecného medzinárodného práva].] 
 
57.2 Urovnávanie sporov 
 
V prípade, že spor týkajúci sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti dohody nemožno 
vyriešiť zmierom, výlučnú súdnu právomoc má Všeobecný súd alebo v prípade odvolania 
Súdny dvor Európskej únie. Príslušné návrhy na začatie konania musia byť podané podľa 
článku 272 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). 
 
[VARIANT v prípade príjemcov z krajín mimo EÚ (s výnimkou príjemcov so sídlom v 
pridruženej krajine s dohodou o pridružení k programu Horizont 2020, ktorá stanovuje 
výlučnú súdnu právomoc Súdneho dvora Európskej únie): Výnimkou sú spory medzi 
[Komisiou][agentúrou] a príjemcom, pri ktorých majú výlučnú súdnu právomoc príslušné 
belgické súdy.] 
 
Ak sa spor týka započítavania pohľadávok alebo vykonateľného rozhodnutia podľa článku 
299 ZFEÚ (pozri články 44, 45 a 46), príjemca musí podať návrh na začatie konania 
Všeobecnému súdu alebo, v prípade odvolania, Súdnemu dvoru Európskej únie podľa článku 
263 ZFEÚ. 

 
[VARIANT, ak je príjemcom medzinárodná organizácia: 
 
Spory medzi príjemcom a [Komisiou][agentúrou] týkajúce sa dohody musia byť, ak sa 
nedajú vyriešiť zmierom, postúpené na rozhodcovské konanie.  
 
Každá zo zmluvných strán musí poslať druhej zmluvnej strane oficiálne oznámenie o svojom 
zámere využiť rozhodcovské konanie, v ktorom uvedie totožnosť rozhodcu.  
 
Uplatňujú sa dobrovoľné pravidlá stáleho rozhodcovského súdu pre rozhodcovské konanie, 
do ktorého sú zapojené medzinárodné organizácie a štáty, platné k dátumu nadobudnutia 
platnosti dohody.  
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Menovacím orgánom bude generálny tajomník stáleho rozhodcovského súdu na základe 
písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany.  
 
Rozhodcovské konania sa musia konať v Bruseli a jazykom používaným pri rozhodcovskom 
konaní bude anglický jazyk. 
 
Rozhodcovský rozsudok bude záväzný pre všetky strany a nebude možné sa proti nemu 
odvolať.] 
  
ČLÁNOK 58 – NADOBUDNUTIE PLATNOSTI DOHODY  
 
Dohoda nadobudne platnosť v deň jej podpísania [Komisiou][agentúrou] alebo príjemcom, 
podľa toho, čo nastane neskôr.  

 
 
 
 
PODPISY 
  
Za príjemcu      Za [Komisiu][agentúru] 
 
[funkcia/meno/priezvisko]                           [meno/priezvisko] 
[elektronický podpis]      [elektronický podpis]  
 
Vyhotovené v [slovenskom jazyku]  Vyhotovené v [slovenskom jazyku] dňa 
dňa [elektronická časová pečiatka]  [elektronická časová pečiatka] 
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 formát tlače: A4

PRÍLOHA 2

Náklady 
spolu

Sadzba 
úhrad v %

Maximálny 
príspevok EÚ 

**

Maximálna 
výška 
grantu

Druh nákladov***

Príjemca 71 429 70% 50 000 50 000

*** Pokiaľ ide o druhy nákladov, pozri článok 5.

Odhadované oprávnené* náklady (podľa 
rozpočtových kategórií)

Príspevok EÚ

Jednorazová platba

VZOR PRÍLOHY 2 K VZORU DOHODY O GRANTE V RÁMCI 1. FÁZY NÁSTROJA PRE MALÉ A 
STREDNÉ PODNIKY

PREDBEŽNÝ ROZPOČET NA OPATRENIE

* Pokiaľ ide o podmienky pre oprávnenosť nákladov, pozri článok 6.

50 000

A. Náklady na štúdiu 
uskutočniteľnosti/Priame a 

nepriame náklady na opatrenie

** Ide o teoretickú výšku príspevku EÚ, ak sa sadzba úhrad uplatňuje na všetky  rozpočtované náklady. Teoretická výška príspevku EÚ na opatrenie je obmedzená 
maximálnou výškou grantu.
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formát tlače: A4

PRÍLOHA 4

Náklady 
spolu

Sadzba 
úhrad v %

Maximálny 
príspevok EÚ 

**

Maximálna 
výška 
grantu

Druh nákladov***

Príjemca 71 429 70% 50 000 50 000

Jednorazová platba

50 000

                                                  VZOR PRÍLOHY 4 K VZORU DOHODY O GRANTE V RÁMCI 1. FÁZY NÁSTROJA PRE 
MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Oprávnené* náklady (podľa rozpočtových 
kategórií)

Príspevok EÚ

A. Náklady na štúdiu 
uskutočniteľnosti/Priame a 

nepriame náklady na opatrenie

FINANČNÝ VÝKAZ PRÍJEMCU [názov]

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, ktoré sa predložia na požiadanie alebo v rámci kontrol, preskúmaní, auditov a vyšetrovaní (pozri články 
17, 18 a 22).

Príjemca/príjemcovia týmto potvrdzuje/potvrdzujú, že:

*** Pokiaľ ide o druhy nákladov, pozri článok 5.
** Ide o teoretickú výšku príspevku EÚ, ak sa sadzba úhrad uplatňuje na všetky  rozpočtované náklady. Teoretická výška príspevku EÚ na opatrenie je obmedzená maximálnou výškou grantu.
* Pokiaľ ide o podmienky pre oprávnenosť nákladov, pozri článok 6.
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	Sumu vo výške [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)] EUR, ktorá zodpovedá 5 % maximálnej výšky grantu (pozri článok 5.1), [Komisia][agentúra] z platby v rámci predbežného financovania zadrží a prevedie ju do „záručného fondu“.
	- 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 príjemcovi vyplatiť Komisia alebo výkonná agentúra (z rozpočtu EÚ alebo Euratomu), a to až do výšky maximálneho príspevku EÚ uvedeného pre príjemcu v predbe...
	[Komisia][agentúra] oficiálne oznámi príjemcovi splatnú sumu a uvedie konečnú výšku grantu.
	[Komisia][agentúra] uhradí všetky platby v eurách.
	Platby budú vyplatené príjemcovi.
	Platbou sa splní platobná povinnosť [Komisie][agentúry].
	[VARIANT, ak je príjemcom Spoločné výskumné centrum: Všetky platby sa uhradia v súlade s prílohou 3b.]
	Náklady na prevody platieb sa znášajú takto:
	Platby uhrádzané [Komisiou][agentúrou] sa považujú za zrealizované v deň, keď sa odpočítajú z jej účtu.
	Ak je úrok z omeškania nižší alebo sa rovná sume 200 EUR, príjemcovi sa vyplatí len na základe žiadosti predloženej do dvoch mesiacov po prijatí omeškanej platby.
	43.1.1 [Komisia][agentúra] môže pri platbe zostatku alebo neskôr znížiť maximálnu výšku grantu (pozri článok 5.1), ak nebolo opatrenie vykonané náležite v súlade s prílohou 1 alebo došlo k porušeniu inej povinnosti podľa dohody.
	Ak [Komisia][agentúra] zníži výšku grantu po platbe zostatku, vypočíta revidovanú konečnú výšku grantu (pozri článok 5.4). Ak bude revidovaná konečná výška grantu nižšia ako konečná výška grantu, [Komisia][agentúra] bude žiadať vrátenie rozdielu (pozr...
	[Komisia][Agentúra] môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne pozastaviť platby v rámci predbežného financovania a priebežné platby alebo platbu zostatku, ak príjemca:

	RTD-2013-00183-00-02-SK-TRA-00
	Annex 2 SME Ph1, ERC low value

	RTD-2013-00183-00-03-SK-TRA-00
	Annex 4 SME Ph1, ERC low value


