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1. Úvod 

Cieľom tejto príručky je pomôcť vám vypracovať úspešnú projektovú žiadosť a objasniť vám správne 

a finančné pravidlá, ktorými sa riadi program Komisie pre odbornú prípravu sudcov vnútroštátnych súdov 

v oblasti práva EÚ týkajúceho sa hospodárskej súťaže 

Zameriava sa tiež na podrobné vysvetlenie postupu podávania žiadosti a poskytuje inštrukcie, ako sa má 

vyplniť formulár žiadosti o grant a príslušné prílohy uvedené vo výzve na prekladanie návrhov. 

Žiadame vás preto, aby ste si predtým, než začnete vypĺňať prihlášku, pozorne prečítali príručku. 

2. Všeobecné pravidlá, ktorými sa spravujú granty 

2.1. Kto môže žiadať o grant? 

Komisia podporuje projekty, ktoré prinesú pridanú hodnotu na európskej úrovni (pozri tiež oddiel 2.1. 

výzvy na predkladanie návrhov). Pred podaním žiadosti o grant by ste teda mali zvážiť, či by vnútroštátne 

alebo regionálne zdroje financovania neboli vhodnejšie ako finančné zdroje Únie. 

Podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1382/2013: 

 

1. Prístup k programu je otvorený pre všetky orgány a subjekty právne usadené v: 

a) členských štátoch EÚ; 

b) krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore, v súlade s uvedenou Dohodou; 

c) kandidátskych krajinách, potenciálnych kandidátskych krajinách a krajinách pristupujúcich k Únii v súlade so 

všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými pre účasť týchto krajín na programoch Únie 

ustanovených v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Asociačnej rady alebo podobných dohodách. 

2. Orgány a subjekty, ktoré sú zamerané na dosahovanie zisku, majú prístup k programu len spolu s neziskovými alebo 

verejnými organizáciami. 

3. Orgány a subjekty zriadené v súlade so zákonom v iných tretích krajinách, ako sú krajiny účastniace sa programu 

v súlade s odsekom 1 písm. b) a c), najmä v krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, sa môžu 

pridružiť k opatreniam v rámci programu na vlastné náklady, pokiaľ to poslúži účelu týchto opatrení. 

4. Komisia môže spolupracovať s medzinárodnými organizáciami na základe podmienok stanovených v príslušnom 

ročnom pracovnom programe. Prístup k programu je otvorený pre medzinárodné organizácie pôsobiace v oblastiach, 

na ktoré sa program vzťahuje, v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a príslušným ročným pracovným 

programom. 

2.2. Žiadateľ 

Žiadateľ alebo „organizátor“ sa môže rozhodnúť, že zostaví skupinu partnerov. V závislosti od miery ich 

účasti budú títo partneri definovaní ako spolupríjemcovia alebo pridružení partneri. 

Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie a vývoj projektu a za podanie žiadosti. Žiadateľ bude tiež 

zodpovedný za celkové riadenie projektu, koordinovanie úloh, styk s Komisiou a spravovanie rozpočtu. 

Bude jediným kontaktným miestom pre Komisiu a bude zodpovedný za každú komunikáciu medzi 

Komisiou a všetkými partnermi v projekte. 

Žiadateľ bude konať ako koordinátor a v prípade, že bude vybraný, stane sa príjemcom a podpíše dohodu 
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o grante. Tým príjemca prijíma právnu a finančnú zodpovednosť za realizáciu projektu v súlade 

s ustanoveniami dohody o grante. 

V prípade dohody o grante s viacerými príjemcami, dohodu o grante musia podpísať všetci príjemcovia, 

alebo ju v mene všetkých spolupríjemcov musí podpísať jeden z príjemcov. Môže tak spraviť až potom, 

ako od týchto spolupríjemcov dostane potrebné splnomocnenia. Táto plná moc sa označuje ako „mandát“. 

Všetky grantové prostriedky sa na tento účel prevedú na bankový účet určeného príjemcu, ktorý bude 

zodpovedný za pridelenie prostriedkov svojim partnerom v projekte. 

Žiadateľ bude tiež zodpovedný za podávanie správ o projekte počas doby trvania projektu a bude 

zostavovať záverečné finančné výkazy a správy podľa požiadaviek Komisie, okrem prípadu, keď 

finančným riadením projektu poverí inú organizáciu, ktorá bude konať ako koordinátor. 

Jednotlivé kritériá oprávnenosti pre žiadateľov sú uvedené vo výzve. 

2.3. Partneri a ďalšie zapojené organizácie 

2.3.1. Spolupríjemcovia 

Spolupríjemcovia musia byť právne zaregistrovaní v krajine, ktorá je v čase podania žiadosti oprávnená na 

financovanie. 

Spolupríjemcovia sú organizácie a inštitúcie, ktoré v spolupráci so žiadateľom o grant ako koordinátorom 

pomáhajú navrhnúť a zrealizovať činnosti projektu a zdieľajú príslušné úlohy a finančné záväzky. Žiadateľ 

a všetci spolupríjemcovia budú zmluvnou stranou dohody o grante uzavretej s viacerými príjemcami 

a majú voči Komisii spoločnú právnu a finančnú zodpovednosť za riadnu a včasnú realizáciu projektu. 

Náklady, ktoré vzniknú spolupríjemcovi, sú na účely financovania (pozri oddiel 5) oprávnenými nákladmi 

podľa tých istých pravidiel, ktoré platia pre náklady vznikajúce žiadateľovi. 

Žiadateľ však vždy bude jediným kontaktným miestom pre Komisiu a je zodpovedný za podávanie správ 

podľa požiadaviek Komisie. 

Na doloženie svojej účasti na projekte sú spolupríjemcovia povinní pri podávaní žiadosti podpísať 

vyhlásenie o zámere. Musia vyplniť a podpísať príslušný formulár v spise prihlášky (formulár vyhlásenia 

partnera). Spolupríjemcovia môžu podpísať aj mandát, ktorým splnomocnia žiadateľa, aby s Komisiou 

uzavrel dohodu o grante a v prípade, že ich projekt bude vybraný, prijal platbu grantu. Alternatívnou 

možnosťou je, že dohodu o grante podpíšu všetci spolupríjemcovia, prijímať platby od Komisie však bude 

môcť len jeden z nich. 

 

Všetci spolupríjemcovia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za to, že sa projekt bude realizovať v súlade 

s ustanoveniami dohody o grante. Z tejto spoločnej právnej a finančnej zodpovednosti za projekt tiež 

vplýva, že sa organizácie budú musieť dohodnúť na spôsobe spolupráce. Zvyčajne sa tak robí formou 

partnerskej dohody, ktorá sa týka konkrétneho projektu. Komisia do tejto partnerskej dohody ani 

nezasahuje, ani nie je jej zmluvnou stranou. Komisia rešpektuje rôzne štýly riadenia organizácii, 

zdôrazňuje však, že ustanovenia takejto dohody nesmú byť diskriminačné a musia byť v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi požiadavkami a s dohodou o grante, ktorou sa daný projekt riadi. Je potrebné 

upozorniť, že v prípade rozporu sú ustanovenia dohody o grante nadradené každej inej dohode uzatvorenej 

medzi členmi partnerstva. 

 

UPOZORNENIE: Keďže všetci spolupríjemcovia majú spoločnú právnu a finančnú zodpovednosť, 
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niektoré prílohy, ktoré sú súčasťou formulára žiadosti, musí predložiť každý spolupríjemca zvlášť. Bližšie 

údaje o týchto prílohách sú uvedené v kontrolnom zozname pre žiadateľov. 

2.3.2. Pridružení partneri 

Tretie strany, ktoré buď nespĺňajú kritériá na žiadateľa alebo spolupríjemcu, alebo ktorým nevzniknú 

náklady, sa môžu zúčastniť na projekte ako pridružení partneri. 

Pridruženými partnermi môžu byť napr. organizácie z krajín, ktoré nie sú oprávnené na financovanie, ale 

ich účasť na projekte je oprávnená, alebo jednoducho organizácie, ktoré budú vykonávať činnosti, ktoré 

s daným projektom priamo súvisia, ale ktoré nepredstavujú žiadne náklady (napr. podporia žiadateľa tak, 

že mu bezodplatne poskytnú kontakty alebo svoje priestory). 

Ak si ich účasť na projekte vyžaduje nejaké náklady (napr. na cestovanie a diéty), tieto náklady musí 

znášať žiadateľ alebo spolupríjemca. 

Pridružení partneri môžu poskytnúť na projekt finančný príspevok. Tento príspevok sa musí uviesť 

v žiadosti.
1
 

Pri preložení žiadosti musia pridružení partneri podpísať vyhlásenie o zámere. Ak chce pridružený partner 

projekt spolufinancovať, výška tohto finančného príspevku by sa mala uviesť vo vyhlásení o zámere 

a mala by sa zohľadniť v predbežnom rozpočte. 

Za činnosti pridružených partnerov sú zodpovední príjemca a spolupríjemcovia, pretože ich zapojenie sa je 

súčasťou návrhu projektu a neskôr bude aj súčasťou podmienok dohody o grante. 

2.4. Aký typ projektov môže Komisia financovať? 

V nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov Komisia každý rok financuje značný počet projektov. 

Z programu odbornej prípravy sudcov vnútroštátnych súdov v oblasti práva EÚ týkajúceho sa hospodárskej 

súťaže sa budú financovať projekty, ktoré zodpovedajú daným cieľom a ktoré sú v súlade s prioritami 

uvedenými vo výzve na predkladanie návrhov. Je preto dôležité, aby ste si pozorne prečítali informácie 

uvedené vo výzve, aby správne pochopili, ktoré oblasti sú pre Komisiu predmetom záujmu. 

Na jeden projekt je možné podať len jednu žiadosť o grant a musí ju predložiť žiadateľ. Každá 

organizácia môže podať žiadosti na viacero projektov a tieto žiadosti bude Komisia posudzovať 

samostatne. Pre organizácie, ktoré konajú ako partneri alebo žiadatelia, nie je stanovené žiadne 

obmedzenie týkajúce sa ich účasti na viacerých projektoch, o financovanie ktorých sa žiada v rámci tej istej 

výzvy. 

Pred podaním žiadosti by sa žiadateľ a partnerské organizácie mali vždy oboznámiť s tým, čo už bolo 

v danej oblasti vykonané a aký je v tejto oblasti súčasný stav poznatkov, aby mohli vytvoriť projekt, ktorý 

bude inovatívny a ktorý bude môcť prinášať pridanú hodnotu. Projekty, ktoré sú len opakovaním 

predchádzajúcich projektov, získajú pri hodnotení od Komisie nízke bodové ohodnotenie. 

Granty sa môžu poskytnúť na podporu opatrení prijatých orgánmi s cieľom podporiť justičnú 

                                                 
1
 Táto suma sa môže v priebehu projektu meniť, avšak každé zníženie/zvýšenie ovplyvní aj celkovú výšku 

príspevku Komisie. 
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spoluprácu a/alebo zabezpečiť odborné vzdelávanie sudcov vnútroštátnych súdov v oblasti 

európskeho práva EÚ týkajúceho sa hospodárskej súťaže a posilniť spoluprácu medzi nimi, ako 

napríklad na (nie úplný zoznam): 

 organizovanie konferencií, seminárov, sympózií alebo stretnutí zameraných na oblasť 

práva hospodárskej súťaže EÚ určených sudcom vnútroštátnych súdov, 

 krátkodobú alebo dlhodobú odbornú prípravu v oblasti práva EÚ týkajúceho sa 

hospodárskej súťaže v rámci študijných programov (úvodných alebo pokročilých) pre 

vnútroštátnych sudcov alebo justičných pracovníkov, 

 výmenné programy pre sudcov rôznej štátnej príslušnosti, 

  spoluprácu medzi justičnými orgánmi alebo ostatnými verejnými alebo súkromnými 

orgánmi zodpovednými za presadzovanie a sledovanie riadneho uplatňovania práva 

hospodárskej súťaže EÚ sudcami vnútroštátnych súdov, a to vrátane vytvárania a/alebo 

udržiavania sietí a/alebo databáz. 

PLATÍ PRE VÝZVY VYHLÁSENÉ V ROKOCH 2014 – 2020 

 

3. Finančné aspekty financovania poskytovaného Komisiou 

3.1. Pravidlá, ktorými sa riadi financovanie grantov 

Financovanie projektu je založené na zásade spolufinancovania. Granty poskytnuté v rámci tohto programu 

nemôžu pokrývať všetky náklady na projekt. 

Finančný príspevok EÚ nesmie presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov na daný projekt (pozri 
oddiel 5). 
 

Najmenej 20 % celkových oprávnených nákladov musí teda hradiť žiadateľ a/alebo 

spolupríjemcovia a pridružení partneri. Tento príspevok nemôže pochádzať z rozpočtu EÚ. 

Výška spolufinancovania sa musí uviesť vo formulári žiadosti o grant a vo všetkých príslušných prílohách 

(rozpočtový formulár, vyhlásenie(-a) o zámere, atď.). Finančné prostriedky, ktoré do projektu vloží 

žiadateľ, musí mať žiadateľ na svojom bankovom účte a akékoľvek finančné prostriedky, ktoré prisľúbil 

spolupríjemca alebo pridružený partner, musia byť podmienené získaním grantu od Komisie. Ak existujú 

akékoľvek ďalšie podmienky, príspevok sa bude považovať za nezaistený. V prípade spolufinancovania 

poskytovaného verejnými orgánmi je však povolená dodatočná podmienka a to súlad s príslušnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Príspevky vo forme vecného plnenia sa môžu uviesť v osobitnom oddiele rozpočtového formulára, 

nezohľadňujú sa však ako „oprávnené náklady“ na účely financovania a pokiaľ nespadajú do kategórie 

uvedenej v odôvodnení 7) nariadenia č. 1382/2013, nie sú akceptované ako spolufinancovanie. V tomto 

odôvodnení sa uvádza: „Únia by mala uľahčovať vzdelávacie činnosti zamerané na vykonávanie práva 

Únie tým, že by sa platy zúčastneného súdnictva a justičných zamestnancov, ktoré vzniknú orgánom 

členských štátov, považovali za oprávnené náklady alebo spolufinancovanie vo vecnej forme v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 966/2012 [ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
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pravidlách“].
2
“ 

Ak je suma poskytnutá Komisiou nižšia než suma, ktorú požaduje žiadateľ, žiadateľ je povinný zaistiť 

potrebné finančné prostriedky alebo znížiť celkové náklady na projekt. 

Granty Komisie sa poskytujú len na nekomerčné účely a projekty musia byť striktne neziskové. Od 

konečnej sumy, ktorú vyplatí Európska komisia, sa odpočíta každý zisk. Granty s hodnotou nižšou alebo 

rovnou 60 000 EUR sú však z tohto pravidla neziskovosti vyňaté. 

Spis žiadosti by mala obsahovať odhad rozpočtu uvedený v EUR, v ktorom sú príjmy a výdavky 

vyrovnané. 

 

Rozpočtované náklady by nemali zahŕňať DPH, s výnimkou organizácií, ktoré nemajú nárok na vrátenie 

DPH z nákladov na tovary a služby, ktoré im vznikli v súvislosti s projektom. DPH hradená verejnými 

orgánmi je oprávnená na financovanie, ak činnosť nespadá do rámca bežných činností príslušného 

verejného orgánu. 

 

Vo všeobecnosti platí, že vybrané projekty sa začnú hneď potom, ako obidve strany podpíšu dohodu 

o grante. Na financovanie sú oprávnené len výdavky, ktoré vzniknú od dátumu začiatku projektu. Náklady, 

ktoré vzniknú pred týmto dátumom, nie sú oprávnené. 

Komisia nemôže preplatiť žiadne náklady, ktoré vznikli v krajinách, ktoré nie sú oprávnené. Vo výzve na 

predkladanie návrhov si overte, ktoré krajiny sú oprávnené. 

 

Podrobné pravidlá oprávnenosti nákladov sú uvedené v oddiele 5 tejto príručky. 

 

3.2. Platobné postupy 

Prostriedky financovania sa spravidla vyplácajú v dvoch splátkach: 

- platba predbežného financovania sa môže vyplatiť až do výšky 50 % sumy poskytnutého grantu. 

V príslušných prípadoch sa táto suma vyplatí po podpise dohody o grante obidvoma stranami, a to do 

tridsiatich kalendárnych dní od doručenia žiadosti o platbu predbežného financovania Komisii.
3
 Ak 

táto lehota uplynie bez toho, aby bola platba realizovaná, žiadateľ má nárok na úroky z omeškania, 

ktoré sa vypočítavajú a generujú automaticky ako samostatná platba. 

-  konečná platba t.j. platba zvyšnej časti poskytnutého grantu. Vyplatí sa potom, ako bude Komisii 

doručená záverečná správa
4
 a žiadosť o konečnú platbu

5
 a ako ich Komisia schváli. 

Treba však upozorniť, že na základe individuálneho posúdenia rizík Komisia môže: 

- znížiť percentuálny podiel predbežného financovania, 
- zaviesť priebežnú platbu alebo 

                                                 
2 Platí len pre výzvy uverejnené od roku 2014 a neskôr. 
3 Žiadosť o platbu predbežného financovania je list s dátumom a podpisom zaslaný poštou, ktorý obsahuje odkazy na číslo 

dohody o grante a číslo HT. Musí sa v ňom jasne žiadať o predbežné financovanie a musí v ňom byť uvedená celková 

požadovaná suma v EUR. 
4
 Záverečná správa sa bude považovať za úplnú, ak obsahuje všetky požiadavky uvedené v prílohách k dohode o grante. 

5
 Žiadosť o konečnú platbu je list s dátumom a podpisom zaslaný poštou, ktorý obsahuje odkazy na číslo dohody o grante 

a číslo HT. Musí sa v ňom jasne žiadať o konečnú platbu a musí v ňom byť uvedená celková požadovaná suma v EUR. 
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- požadovať od žiadateľa dodatočné finančné záruky, ktoré pokryjú platbu predbežného financovania 

až do uvoľnenia konečnej platby. 

V príslušných prípadoch sa tieto dodatočné podmienky oznámia žiadateľovi spolu s oznámením, že mu bol 

poskytnutý grant a stanovia sa tiež v dohode o grante. 

Konečná suma grantu v žiadnom prípade nemôže presiahnuť maximálnu sumu uvedenú v dohode o grante. 

V čase vyplatenia zostatku grantu bude konečná suma úmerná výške oprávnených nákladov na projekt a ak 

sa preukáže, že oprávnené náklady sú nižšie než celková výška odhadovaných nákladov, bude konečná 

výška grantu znížená. 

Komisia môže tiež konečnú sumu grantu znížiť s cieľom zaistiť, aby celkové príjmy z projektu nepresiahli 

celkové náklady na projekt. 

Sumy, ktoré sa majú vyplatiť v konečnej platbe, vyplatí Komisia najneskôr do šesťdesiatich 

kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej záverečnej správy a žiadosti o konečnú platbu. Ak táto lehota 

uplynie bez toho, aby bola platba realizovaná, žiadatelia majú nárok na úroky z omeškania. Tento nárok sa 

vzťahuje len na platné a úplné žiadosti o platbu. 
 
4. Ako vypracovať žiadosť? 
 

4.1. Spôsob podávania žiadosti a jazyk žiadosti 

Žiadosti sa musia predkladať na štandardnom formulári žiadosti a musia byť doplnené o požadované 

prílohy uvedené v časti F formulára žiadosti. 

Všetky doplňujúce dokumenty musia byť prehľadne zoradené a očíslované pomocou použitia titulných 

strán príloh, ktoré sú súčasťou spisu žiadosti. 

Formuláre sú k dispozícii na stiahnutie z tejto webovej stránky: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Žiadosti sa musia podať písomne a zaslať poštou. Žiadosti podané iným spôsobom nebudú prijaté. 

Žiadosti alebo prílohy poslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú prijaté. 

Otázky týkajúce sa výziev na predkladanie návrhov možno zasielať elektronickou poštou na adresu: 

COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Žiadosti by mali byť úplné (musia k nim byť priložené všetky dokumenty uvedené v „Kontrolnom 

zozname pre žiadateľov“, ktorý je súčasťou spisu žiadosti), podpísané a s dátumom. Musia sa 

predložiť dve vyhotovenia (jedna podpísaná vytlačená kópia a jedna kópia v elektronickej forme – na 

USB kľúči alebo CD) a to poštou, expresnou doručovacou službou alebo osobne (rozhoduje dátum na 

poštovej pečiatke alebo potvrdenia prijatia expresnou doručovacou službou). Žiadosti alebo prílohy 

poslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú prijaté. 

Žiadosť musí podpísať osoba, ktorá je oprávnená vykonávať v mene žiadateľa právne záväzné úkony. 

Žiadosť a všetky prílohy sa môžu podávať v jednom z úradných jazykov Európskej únie, uprednostňuje 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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sa však angličtina. Ak sa žiadosti podávajú v inom ako anglickom jazyku, musia obsahovať zhrnutie 

v angličtine (časť B.2 formulára žiadosti). 

4.2. Spis žiadosti 
Spis žiadosti sa skladá z formulára žiadosti (časti A – F) a príloh (prílohy 1 – 14). 

4.3. Formulár žiadosti 
Formulár žiadosti je dokument vo formáte Microsoft Word (.doc), v ktorom by mali byť uvedené hlavné 

informácie o žiadateľovi, projekte a príslušnom(-ých) partnerstve(-ách). 

Formulár žiadosti obsahuje na začiatku názov projektu a malé políčko vyhradené pre potvrdenie 

o prijatí, ktoré je vyplní Európska komisia. 

Formulár žiadosti a prílohy by ste si mali pozorne prečítať. 

4.3.1. Žiadateľ – časť A 

Uveďte údaje o žiadateľovi (pozri bod 2.2.) 

Každá komunikácia/korešpondencia týkajúca sa projektu sa zašle osobe, ktorej meno je uvedené v kolónke 

„ kontaktná osoba“ a kontaktné údaje uvedené na tomto mieste sa tiež uvedú v dohode o grante. Vezmite 

prosím na vedomie, že Komisia by v záujme efektívnosti ocenila, keby každá komunikácia medzi ňou 

a kontaktnou osobou prebiehala v anglickom jazyku. Kontaktná adresa sa môže líšiť od oficiálnej adresy 

žiadateľa. 

Uveďte meno a pozíciu osoby, ktorá podpisuje formulár žiadosti v mene organizácie, podpíšte 

a opečiatkujte formulár žiadosti a uveďte dátum. Táto osoba by mala mať povolenie vykonávať v mene 

žiadateľa finančné a právne záväzné úkony. Vezmite prosím do úvahy, že Komisia môže vyžadovať kópiu 

tohto povolenia. 

Ak sa návrhu udelí grant, Komisia automaticky pripraví dohodu o grante na podpis tak, aby ju mohla 

podpísať osoba uvedená v tomto oddiele, ak nie je oznámené inak. 

Ak žiadateľ poveril finančným riadením projektu inú organizáciu, uveďte aj informácie o koordinujúcej 

organizácii (bod 2.2). 

4.3.2. Plán projektu – časť B 

4.3.2.1. Všeobecné informácie – časť B.1 

V tejto časti sa uvádza hlavný opis činností, ktoré sa budú v rámci projektu vykonávať. Tento dokument 

poskytne Komisii podrobné informácie o projekte, ako je jeho názov, navrhované činnosti, ciele, priority, 

počet partnerov, trvanie atď. a bude tak hlavným dokumentom pre hodnotenie vašej žiadosti. 

Projekt označte konkrétnym názvom, ktorý vystihuje navrhované činnosti. V názve projektu nepoužívajte 

názov programu, z ktorého sa poskytuje grant. 

V políčku „názov“ musí byť uvedený úplný názov projektu. Skrátený názov sa môže uviesť v políčku 

„Skratka/skrátený názov“. 
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Vaše odpovede by mali byť čo najpodrobnejšie a najkonkrétnejšie a nemali by obsahovať informácie, ktoré 

nie sú podstatné, napríklad informácie o predchádzajúcich projektoch, zvyčajných činnostiach vašej 

organizácie alebo ďalšie informácie, ktoré priamo nesúvisia s vaším návrhom. 

Všimnite si, že na tomto mieste treba jasne uviesť počet (v prípade nutnosti odhadovaný) a štátnu 

príslušnosť partnerov, účastníkov a prednášateľov. Tieto počty budú predstavovať referenčnú hodnotu pre 

všetky ďalšie kroky postupu, vrátane kontroly vášho návrhu s cieľom uistiť sa, že je oprávnený, hodnotenia 

návrhu odborníkom a prípadne aj hodnotenie vykonávané v závere projektu s cieľom zistiť, či sa dosiahli 

ciele projektu. 

Projekty nemôžu trvať dlhšie ako 2 roky (24 mesiacov). Pri plánovaní projektu by ste mali vziať túto 

skutočnosť do úvahy a podľa toho naplánovať svoje činnosti. 

Uveďte, kedy zamýšľate začať realizáciu vami navrhnutého projekt. Na účely plánovania by ste mali vziať 

do úvahy, že hodnotenie návrhov trvá približne 3 mesiace od konečného termínu na predloženie žiadostí. 

Pri plánovaní svojich činností vezmite do úvahy aj skutočnosť, že dohody o grante sa podpisujú zvyčajne 6 

– 9 mesiacov po konečnom termíne na predkladanie návrhov. 

DOLEŽITÉ: ak predložíte návrh projektu, ktorý sa začal, alebo ktorý sa skončil pred termínom na 

predkladanie žiadostí, váš návrh bude zamietnutý, pretože financovanie EÚ sa nemôže poskytovať spätne. 

Sumy, ktoré uvediete v tomto oddiele, by mali byť totožné so sumami uvedenými v rozpočtovom formulári 

– t.j. v prílohe 3 formulára žiadosti – a preto navrhujeme, aby ste vyplnili tieto políčka až potom, ako 

dokončíte odhad rozpočtu. 

4.3.2.2. Zhrnutie – časť B.2 

Zhrnutie musí poskytnúť čitateľovi jasnú predstavu (kto, čo, kde, ako, prečo) o cieľoch návrhu a ako spĺňa 

ciele výzvy na predkladanie návrhov, v rámci ktorej sa návrh predkladá. Musí v ňom byť uvedený aj obsah 

a činnosti, ktoré sa budú realizovať na dosiahnutie týchto cieľov Žiadateľ by mal tiež podať vysvetlenie, 

v čom je projekt inovatívny a ako bude vychádzať z existujúcich vedomostí a vytvárať pridanú hodnotu na 

európskej úrovni. 

Nezabudnite, že odborníci, ktorí budú hodnotiť váš návrh, nevedia, kto ste, čím ste sa zaoberali v minulosti 

a aké sú konkrétne potreby sudcov v oblasti vzdelávania vo vašej krajine. Snažte sa svoj návrh podať čo 

možno najjasnejšie a najúplnejšie a zdôraznite jeho osobitosť. 

Všimnite si, že v oddiele C sa vyžadujú ďalšie kľúčové informácie, vrátane očakávaných výsledkov, 

obchodných stratégií atď. Snažte sa preto, aby ste ich tu neopakovali. Tento oddiel bude s oddielom C 

„vizitkou“ vášho projektu a ak váš projekt získa grant, použijú sa tieto oddiely na zverejnenie/šírenie 

informácií o tomto projekte. 

Zhrnutie projektu nemôže byť dlhšie ako jedna strana a musí byť v anglickom jazyku. 

Pripojte životopisy (príloha 9), ktoré sa použijú pri hodnotení, či projekt spĺňa podmienky účasti, na 

základe posúdenia prevádzkovej a odbornej spôsobilosti. Mali by ste pripojiť aktualizované životopisy 

hlavných členov tímu, vrátane koordinátora//vedúceho projektu, osoby zodpovednej za finančnú správu 

a hlavných odborníkov. 

Komisia vrelo odporúča, aby ste tieto životopisy predložili vo formáte Europass CV. Organizácie však 
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môžu predložiť životopisy v akomkoľvek formáte. Všetky životopisy by mali byť dostatočne podrobné, 

aby Komisia mohla posúdiť, či je daná osoba na navrhovanú pozíciu kvalifikovaná a či má v danej 

oblasti/funkcii dostatok skúseností. 

 

Šablónu pre životopisy vo formáte Europass CV je možné stiahnuť na tejto webovej stránke: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Ďalšie projekty priamo súvisiace s návrhom – časť B.3 

Uveďte všetky granty EÚ (granty na prevádzku aj granty na projekt) a zákazky, ktoré získal žiadateľ, 

spolupríjemcovia a ktorákoľvek pridružená partnerská organizácia za posledné tri roky. 

Uveďte, akú úlohu zastávala vaša organizácia v týchto projektoch (či ste boli žiadateľom alebo partnerskou 

organizáciou). 

Po podaní tejto žiadosti musíte bez meškania informovať GR pre hospodársku súťaž o každej ďalšej 

žiadosti o financovanie podanej iným inštitúciám alebo agentúram EÚ a/alebo o každom financovaní, ktoré 

schválili iné inštitúcie alebo agentúry EÚ. 

4.3.3. Odôvodnenie, dosah a výsledky projektu – časť C 

4.3.3.1. Odôvodnenie návrhu – časť C.1. 

V tomto oddiele je vašou úlohou vysvetliť požiadavky, cieľ a očakávaný dosah projektu a prečo je dôležité, 

aby Európska komisia vybrala váš návrh. 

Vysvetlite aj svoju obchodnú stratégiu. (Napríklad ako chcete prilákať účastníkov? Máte nejakú strategickú 

metodiku? Máte relevantné zoznamy kontaktov?) 

4.3.3.2. Výsledky a dosah – časť C.2 

Podrobne opíšte očakávané výsledky tohto projektu, konkrétne výstupy a stratégiu šírenia informácií 

o nich. Na tomto mieste by mala byť uvedená vaša stratégia na dosahovanie výsledkov a môžete ju uviesť 

aj v oddiele E (pozri bod 4.3.5). Nezabudnite, že hodnotitelia budú na základe tohto oddielu posudzovať, 

ako váš projekt spĺňa kritéria na vyhodnotenie návrhov „šírenie informácií a udržateľnosť“. Snažte sa, aby 

boli vami uvedené informácie o výstupe, ktorý chcete dosiahnuť a o jeho pretrvávajúcich účinkoch jasné 

a úplné. 

4.3.4. Partneri – časť D 

4.3.4.1. Prehľad partnerov – časť D.1. 

V tomto oddiele formulára žiadosti by ste mali uviesť základné informácie o všetkých partneroch 

zapojených do projektu (vrátane organizácie žiadajúcej o grant a všetkých spolupríjemcov). Tento zoznam 

partnerov by mal byť tiež súčasťou finančného plánu a formulára podrobného predbežného rozpočtu (pozri 

prílohu 3 spisu žiadosti). 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.4.1. Charakteristika partnerstva – časť D.2. 

Uveďte doplňujúce informácie o partnerských organizáciách a o ich úlohe v projekte (kto je každá 

organizácia a čo robí). Uistite sa, že uvediete tieto organizácie v rovnakom poradí ako v tabuľke D.1. 

4.3.5. Organizácia a riadenie projektu – časť E 

4.3.5.1. Pracovný plán a harmonogram realizácie – časť E.1. 

Táto časť formulára žiadosti o grant vám má umožniť opísať niektoré aspekty projektu, ktoré sa nedali 

riešiť osobitne v časti B, ktoré sú však dôležité pre úspešnú realizáciu každého projektu alebo pracovnej 

činnosti. Mali by ste stanoviť svoj pracovný plán a rozdeliť ho do niekoľkých krokov. 

Žiadateľ by mal uviesť celkové trvanie projektu, potrebný počet zamestnancov a predpokladané pracovné 

metódy
6
. Napokon by ste mali vysvetliť svoju stratégiu šírenia informácií o výsledkoch projektu a aký máte 

plán na zaistenie kvality vášho projektu. 

Posledná časť umožní hodnotiteľom Komisie posúdiť, aká je pravdepodobnosť, že výstupy projektu (alebo 

jeho účinky) budú pretrvávať aj po skončení dohody. 

Vyhnite sa tomu, aby ste znova opisovali projekt a radšej sa pokúste stručne odpovedať na každú jednu 

otázku. 

4.3.6. Prílohy – časť F 

Všetky vyžadované prílohy sú uvedené v časti F formulára žiadosti. Tieto súbory musíte vyplniť a pripojiť 

ich k formuláru žiadosti v ich pôvodnom formáte (dokumenty vo formáte Excel a Word), ak je žiadosť 

v elektronickej podobe, a vytlačené, ak sa vyžaduje podpísaná originálna verzia. 

PRÍLOHA 1. Kontrolný zoznam pre žiadateľov 

Kontrolný zoznam vám pomôže pri vypĺňaní žiadosti. Keď ju vyplníte, môžete vyplniť a podpísať tento 

zoznam, aby ste skontrolovali, či ste priložili všetky vyžadované dokumenty. 

PRÍLOHA 2. Elektronická kópia celej žiadosti 

Aby ste dokončili postup podania žiadosti, musíte k nej pripojiť aj elektronickú kópiu žiadosti o grant so 

všetkými vyplnenými prílohami. Táto elektronická kópia musí zodpovedať originálu (to znamená, že 

originálne dokumenty, ktoré sa musia opečiatkovať, podpísať a musí sa nich uviesť dátum, by mali mať 

tieto údaje aj v elektronickej podobe). S cieľom zaistiť úplnosť elektronickej verzie dôrazne odporúčame, 

aby ste ju vypracovali až vtedy, keď budete mať vyplnený celý formulár žiadosti vrátane príloh a keď 

budete pripravený ich predložiť. 

 

PRÍLOHA 3. Finančný plán a podrobný predbežný rozpočet 

 
V tomto oddiele formulára žiadosti by ste mali stanoviť váš odhad rozpočtu na projekt rozdelený do 

                                                 
6
 Polovičný pracovný úväzok/celý pracovný úväzok, práca na diaľku/na mieste, zasadnutia/pracovné semináre 

atď. 
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kategórií nákladov a príjmov. 

Tu uvedený celkový odhadovaný rozpočet by sa mal zhodovať s rozpočtom uvedeným v oddiele B.1 

formulára žiadosti („plán projektu“). 

Všetky sumy by mali byť uvedené v EUR a mali by mať len dve desatinné miesta. 

Finančný plán a podrobný predbežný rozpočet by mali obsahovať konkrétne a jasné finančné informácie, 

ktoré uľahčia hodnotenie vášho návrhu. Vzhľadom na to, že hodnotitelia ich budú čítať spolu s formulárom 

žiadosti o grant a s ostatnými prílohami, pamätajte na to, že nezrovnalosti medzi týmito formulármi, či už 

ide o plánovanie akcie (napr. počet alebo miesto zasadaní atď.), alebo o pojmy použité na opis každej 

činnosti, sa budú posudzovať nepriaznivo. 

Finančný plán a podrobný predbežný rozpočet je dokument vo formáte Excel, ktorý sa má používať počas 

celej doby trvania projektu (t.j. vo fáze žiadosti, hodnotenia, a je výberu projektu, ako aj pri zostavovaní 

vašej záverečnej správy). Aby sa uľahčili opravy, uistite sa, že vaša elektronická kópia obsahuje verziu vo 

formáte excel (nie oskenovanú). 

 
Tento list by mal obsahovať všetky podrobné náklady, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu. Mal by 

obsahovať aj všetky zdroje príjmov projektu (finančné prostriedky), sumy, ktorými prispejú príjemcovia 

grantu (žiadateľ a každý spolupríjemca) aj finančné prostriedky, ktorými prispeje akákoľvek iná tretia 

strana (spolufinancujúce organizácie a pridružení partneri). 

 
Finančný plán a podrobný predbežný rozpočet tvorí 15 listov: 

 finančný plán (zhrnutie predbežného rozpočtu) 

 časť A.a) – členovia realizačného tímu podľa kategórií 

 časť A.) – cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na 
realizácii projektu 

 časť A.c) – cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre prednášateľov, cestovné náklady 
a náklady na ubytovanie pre účastníkov 

 časť A.d) – náklady na stravu/občerstvenie pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii 
projektu, ako aj pre účastníkov, prednášateľov a tlmočníkov 

 časť A.e) – odmeny pre tlmočníkov 

 časť A.f) – náklady na vybavenie, pozemky a nehnuteľnosti 

 časť A.g) – náklady na spotrebný a iný tovar a dodávaný materiál 

 časť A.h) – náklady na publikácie a správy 

 časť A.i) – iné priame náklady 

 časť A.j) – všeobecné prevádzkové náklady 

 príspevky vo forme vecného plnenia 

 tabuľka príjmov (ostatné príspevky) 

 podpis 

 kategória zamestnancov 

 

Predbežný rozpočet bude prijatý na posúdenie len vtedy, ak: 

 sa použije štandardná šablóna formulára, 
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 vyplnené listy obsahujú podrobné rozdelenie odhadovaných výdavkov na projekt v EUR. 
 

PRÍLOHA 4. List týkajúci sa finančnej identifikácie 

 
Uveďte údaje o bankovom účte, ktorý by sa mal použiť pre účely tohto projektu v prípade, že bude vybraný 
a vyplňte všetky príslušné políčka: 

 

  oficiálny názov príjemcu, ktorý bude koordinovať projekt (táto informácia by sa mala zhodovať 

s informáciou v časti A formulára žiadosti) 

  oficiálna adresa organizácie, ktorá žiada o grant a ktorá bude koordinovať projekt 

 bankové údaje príjemcu alebo spolupríjemcu, ktorý je v prípade dohody o grante uzavretej s viacerými 

príjemcami oprávnený prijímať platby (zvyčajne žiadateľ) 

 pečiatka banky a dátum ALEBO bankový výpis s jasne uvedeným kódom IBAN, kódom BIC a názvom 

banky 

 

  PRÍLOHA 5. Formulár právnickej osoby 

 

Všimnite si, že informácie o žiadateľovi a každom spolupríjemcovi (ak nejaký je) by sa mali predložiť 

zvlášť a pre každého by sa mal použiť samostatný formulár. V prípade pridružených partnerov to nie je 

potrebné. Tieto informácie by mali zahŕňať: 

 oficiálny názov príjemcu žiadateľa (táto informácia by sa mala zhodovať s informáciou v časti A 

formulára žiadosti) alebo spolupríjemcu 

  oficiálnu adresu príjemcu/spolupríjemcu 

 

PRÍLOHA 6. Čestné vyhlásenie žiadateľa (kritéria vylúčenia a neexistencia konfliktu 

záujmov) 

 

Od žiadateľov sa vyžaduje, aby podpísali vyhlásenie týkajúce sa kritéria vylúčenia len vtedy, ak je hodnota 

grantu rovná alebo vyššia ako 60 000 EUR. Vyhlásenie by malo odrážať skutočnosť, že žiadatelia majú 

stabilné a dostatočné zdroje financovania na to, aby boli schopní pokračovať vo svojej činnosti počas celej 

doby trvania projektu a že súhlasia so svojou účasťou na jeho financovaní. 

 

PRÍLOHA 7. Dôkaz o právnom postavení 

 

Nižšie uvedené dokumenty sa vyžadujú len v prípade žiadateľa a spolupríjemcov, v prípade pridružených 

partnerov sa nevyžadujú. Komisia bude akceptovať len kópie úradných dokumentov. Tieto dokumenty sú 

potrebné na zaevidovanie príjemcu v účtovnom systéme Komisie, použijú sa však aj počas overovania 

oprávnenosti žiadateľa. 
 

Ak je žiadateľom orgán verejnej správy (napr. ministerstvo, orgán miestnej, regionálnej, vnútroštátnej 

alebo federálnej vlády, obec alebo iný verejný orgán) alebo univerzita, prílohu 7 nie je potrebné 

predkladať. Tieto orgány by však mali byť pripravené predložiť na žiadosť Komisie relevantné doklady. 
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V závislosti od právneho postavenia organizácie, ktorá žiada o grant, môžu tieto dokumenty zahŕňať: 

 

V prípade súkromných subjektov: 

1. stanovy združenia alebo organizácie 

2. dôkaz o právnej registrácii organizácie: kópiu akéhokoľvek úradného dokladu (napr. úradného 

vestníka, obchodného registra atď.), v ktorom je uvedený oficiálny názov a adresa sídla 

(ústredia) a registračné číslo pridelené vnútroštátnymi orgánmi 

3. kópiu dokladu o registrácii platcu DPH, ak sa na daný prípad vzťahuje a ak číslo DPH nefiguruje 

vo vyššie uvedených úradných dokumentoch 

 

V prípade verejných subjektov: 

  1. kópiu uznesenia, zákona, výnosu alebo rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného oficiálneho 

dokumentu, ktorým sa potvrdzuje založenie organizácie 

  2. prípadne stanovy organizácie 

  3. ak má organizácia číslo DPH, kópiu dokladu o registrácii platcu DPH 

 

PRÍLOHA 8. Posúdenie finančnej kapacity 
 

Ak je celková požadovaná výška grantu nižšia než 60 000 EUR, stačí, aby žiadateľ spísal čestné 

vyhlásenie o tom, že má dostatočnú finančnú kapacitu na realizáciu projektu. 

 

Ak je celková požadovaná výška grantu rovná alebo vyššia ako 60 000 EUR, žiadateľ musí 

predložiť oficiálne ročné finančné výkazy (súvahu a/alebo výkaz ziskov a strát) za posledný 

ukončený rok, aby preukázal svoju finančnú kapacitu. V prípade novovytvorených organizácií sa 

môžu tieto dokumenty nahradiť podnikateľským plánom. 

 

Ak je žiadateľom orgán verejnej správy (napr. ministerstvo, orgán miestnej, regionálnej, 

vnútroštátnej alebo federálnej vlády, obec alebo iný verejný orgán) alebo štátna univerzita, 

prílohu 8 nie je potrebné predkladať. 

 

PRÍLOHA 9. Posúdenie prevádzkovej kapacity 

 

Uveďte informácie o projektoch, ktoré ste zrealizovali v minulosti. Ak ste ich už uviedli v časti 

B.3 formulára žiadosti o grant, v tejto časti môžete pridať doplňujúce dokumenty a všetky 

dodatočné informácie. 

 

Ak je celková požadovaná výška grantu nižšia než 60 000 EUR, stačí, aby ste spísali čestné 

vyhlásenie o tom, že máte dostatočnú prevádzkovú kapacitu na realizáciu projektu. 

 

PRÍLOHA 10. Platové zaradenie zamestnancov 

 

Rozpätie platov zamestnancov možno doložiť napr. vo forme výplatných pások. 

Denná mzda vašich zamestnancov by nemala presiahnuť maximálne oprávnené denné sadzby pre náklady 

na zamestnancov. 

 

PRÍLOHA 11. Formulár vyhlásenia partnera(-ov) 
 

V príslušnom prípade predložte vyhlásenia partnerských organizácií o zámere, ktoré potvrdzujú 

ich účasť na projekte. Ak je vaša partnerská organizácia spolupríjemcom (sú vaše partnerské 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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organizácie spolupríjemcami), pripojte aj kópie prílohy 6 a prílohy 7. 

 

PRÍLOHA 12. Výslovný záväzok žiadateľa, že nesie zodpovednosť za 

financovanie 

 

V príslušnom prípade uveďte výslovný záväzok o prevzatí zodpovednosti za financovanie, 

v prípade, že by ostatné strany neboli schopné financovanie zabezpečiť. Tento dokument môže 

mať formu vyhlásenia. 

 

PRÍLOHA 13. Potvrdenie o DPH 

 

Predložte oficiálny dokument, na ktorom je uvedené vaše číslo DPH, prípadne predložte doklad 

o oslobodení od dane. Od roku 2014 by sa mal tento doklad predkladať len ako podkladový dokument 

v prílohe 5. 

 

 

 
5. Oprávnenosť nákladov – aké druhy nákladov sa budú akceptovať 
 
Náklady sú oprávnené na financovanie, ak skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky tieto kritériá: 

 vznikli počas trvania projektu alebo pracovného programu s výnimkou nákladov súvisiacich so 

záverečnými správami a osvedčeniami o audite. 

Upozorňujeme, že obdobie oprávnenosti nákladov sa začína k dátumu stanovenému v dohode 

o grante alebo v rozhodnutí o grante. 

Ak príjemca môže preukázať, že s realizáciou projektu treba začať pred podpísaním dohody, 

náklady mu môžu byť uznané ešte pred poskytnutím grantu. Obdobie oprávnenosti nesmie 

v žiadnom prípade začať pred dátumu podania žiadosti o grant (pozri oddiel 4.3.2.1). 

 sú zahrnuté v odhadovanom rozpočte (príloha III) projektu alebo pracovného programu 

 sú vynaložené v súvislosti s projektom, tak ako sa to opisuje v prílohe 1, a sú potrebné na jeho 

realizáciu 

 dajú sa identifikovať a overiť, a predovšetkým sú zaznamenané v účtovných záznamoch príjemcu 

a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi platnými v krajine, v ktorej má príjemca 

sídlo, a v súlade s jeho bežnými postupmi nákladového účtovníctva 

 spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia 

 sú primerané, opodstatnené a spĺňajú požiadavky riadneho finančného hospodárenia, najmä tie, 

ktoré sa týkajú hospodárnosti a efektívnosti. 

Interné účtovné a audítorské postupy príjemcu musia umožňovať priame zosúladenie nákladov a príjmov 

vykázaných v súvislosti s podujatím/projektom so zodpovedajúcimi účtovnými výkazmi a podpornými 

dokumentmi. 
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5.1. Oprávnené priame náklady 

Na financovanie sú oprávnené tieto priame náklady, pod podmienkou, že spĺňajú kritériá uvedené 

v predchádzajúcej časti oddielu 5. 

Oprávnené priame náklady na projekt/pracovný program sú tie náklady, ktoré spĺňajú vyššie stanovené 

podmienky oprávnenosti, dajú sa identifikovať ako konkrétne náklady priamo spojené s realizáciou projektu 

alebo pracovného programu a ktoré s projektom/akciou možno teda priamo spojiť, ako napríklad: 

- náklady na zamestnancov zamestnaných príjemcom (na základe pracovnej zmluvy alebo na 

základe rovnocenného aktu), aby vykonávali prácu na projekte. Tieto náklady zahŕňajú skutočné 

mzdy, odvody do systému sociálneho zabezpečenia a ostatné zákonné náklady, ktoré sú súčasťou 

odmeny, ak sú tieto náklady v súlade s príjemcovou bežnou politikou odmeňovania. Tieto náklady 

môžu zahŕňať aj dodatočné odmeny vrátane platieb na základe doplnkových zmlúv bez ohľadu na 

povahu daných zmlúv, a to za predpokladu, že sa vyplácajú jednotne za rovnaký druh požadovanej 

práce alebo odbornej činnosti a nezávisle od použitého zdroja financovania. 

Náklady na fyzické osoby, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť na základe zmluvy s príjemcom, 

ktorá nie je pracovnou zmluvou, sa môžu považovať za náklady na zamestnancov tak, ako sa 

stanovuje vyššie, ak sú splnené tieto podmienky: 

i) fyzická osoba vykonáva pracovnú činnosť podľa pokynov príjemcu, a pokiaľ nie je s príjemcom 

dohodnuté inak, v priestoroch príjemcu; 

ii) výsledok práce patrí príjemcovi a 

iii) výška nákladov sa výrazne nelíši od výšky nákladov na zamestnancov, ktorí vykonávajú 

podobné úlohy na základe pracovnej zmluvy s príjemcom; 

- náklady na zamestnancov vnútroštátnych správnych orgánov, pokiaľ sú spojené s nákladmi na 

činnosti, ktoré by orgán verejnej moci nevykonával, keby sa príslušný projekt nerealizoval, 

- cestovné náklady a diéty (napríklad v súvislosti s konaním zasadnutí, vrátane prvotných zasadnutí, 

konferencií atď.). za predpokladu, že sú tieto náklady v súlade s bežnou praxou príjemcu 

a nepresahujú príslušné jednotkové náklady stanovené Európskou komisiou, 

- náklady na odpisy vybavenia (nového alebo použitého): Komisia môže zohľadniť len tú časť 

odpisu vybavenia, ktorá sa vzťahuje na dobu trvania podujatia/projektu a mieru jeho skutočného 

využitia pre účely projektu. Oprávnené sú tiež náklady na prenájom alebo lízing zariadenia alebo 

iného majetku pod podmienkou, že tieto náklady nepresahujú náklady na odpis podobného 

vybavenia alebo majetku a nezahŕňajú žiadne finančné odmeny, 

Vo výnimočných prípadoch sa môže na základe osobitných podmienok (pozri šablónu dohody 

o grante) môže umožniť preplatenie nákladov na nákup vybavenia v plnej výške, ak to odôvodňuje 

povaha projektu a okolnosti, za akých sa príslušné vybavenie či majetok používa. 

- náklady na spotrebný a iný tovar a dodávky, ak je možné ich identifikovať a priradiť k projektu, 

- náklady vyplývajúce priamo z požiadaviek súvisiacich s vykonávaním projektu (šírenie informácií, 

špecifické hodnotenie projektu, preklady, reprodukcia). 
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Ďalšie ustanovenia a informácie sú uvedené v článku II. 19.2 šablóny dohody o grante. 

5.2. Oprávnené nepriame náklady (režijné náklady) 

„Nepriame náklady“ na projekt sú tie náklady, ktoré nie osobitnými nákladmi priamo spojenými 

s realizáciou projektu, a preto ich nie je možné k nemu priamo priradiť. Nemôžu zahŕňať žiadne náklady, 

ktoré boli identifikované alebo ktoré boli vykázané ako oprávnené priame náklady. 

Na financovanie v rámci nepriamych nákladov je oprávnená paušálna suma až do výšky 7 % celkových 

oprávnených priamych nákladov na projekt. Táto suma predstavuje všeobecné administratívne náklady 

príjemcu, ktoré možno pripísať k danému projektu. 

Nepriame náklady nesmú zahŕňať náklady zaúčtované v inej rozpočtovej položke. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že ak vaša organizácia získa grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú 

oprávnené na financovanie z grantov poskytnutých na konkrétne projekty. 

5.3. Neoprávnené náklady 

Nižšie uvedený zoznam je minimálnym referenčným zoznamom a ak sa v základnom akte nestanovuje inak, 

musí sa dodržiavať v plnom rozsahu: 

– kapitálové výnosy 

– dlhy a s nimi spojené náklady 

– rezervy na straty alebo dlhy 

– náklady na prevody zo strany Komisie, ktoré účtuje banka príjemcu 

– dlžné úroky 

– pochybné pohľadávky 

– kurzové straty 

– náklady vykázané príjemcom na iný projekt, na ktorý získal grant z rozpočtu EÚ (vrátane grantov, 

ktoré poskytol členský štát, ale financovaných z rozpočtu EÚ a grantov udelených inými subjektmi 

než Komisiou na účely plnenia rozpočtu EÚ). Oprávnené na financovanie nie sú najmä nepriame 

náklady v rámci grantu na projekt poskytnutého príjemcovi, ktorý už počas daného obdobia 

dostáva grant na prevádzku financovaný z rozpočtu EÚ 

– odpočítateľná DPH 

– príspevky vo forme vecného plnenia 

– neprimerane vysoké alebo neodôvodnené náklady 

– cestovné náklady a diéty pre úradníkov EÚ. 
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6. Podrobné pravidlá týkajúce sa oprávnených nákladov 

Nižšie sú podrobne opísané pravidlá oprávnenosti pre každú kategóriu nákladov, ktoré môžete vykázať 

v rámci rozpočtu projektu. Uistite sa, že náklady, ktoré vykazujete, sú v súlade s týmito pravidlami, pretože 

v opačnom prípade ich môže Komisia zamietnuť. 

 

6.1. Oprávnené priame náklady – finančný plán a podrobný predbežný 
rozpočet 

6.1.1. Náklady na zamestnancov (časť A.a) 

6.1.1.1 Všeobecné zásady 

 

Aby sa zaistilo úspešné plnenie úloh spojených s činnosťami projektu, mali by byť na projekt vyčlenené 

zodpovedajúce ľudské zdroje. 

 

Náklady na zamestnancov sa účtujú podľa skutočného času stráveného prácou na projekte. Náklady sa 

vypočítajú sa na základe skutočného hrubého platu alebo mzdy s povinnými sociálnymi odvodmi 

a všetkými ďalšími povinnými výdavkami, ktoré sú súčasťou odmeny. Čas, ktorý jednotliví zamestnanci 

projektového tímu venujú práci na projekte, sa musí pravidelne zaznamenávať v podpísaných pracovných 

výkazoch alebo v zodpovedajúcom systéme zaznamenávania pracovnej doby, ktorý zaviedol a overil 

zamestnávateľ. 

Výška platov musí byť primeraná a v súlade s bežnou mzdovou politikou príjemcu. Denná mzda vašich 

zamestnancov by nemala presiahnuť maximálne oprávnené denné sadzby pre náklady na zamestancov. 
 

Platy (odmeny) dočasných a zmluvných zamestnancov možno v tejto kategórii vykazovať v prípade, že 

príslušná osoba pracuje pre príjemcu a/alebo spolupríjemcu na základe zmluvy alebo individuálnej 

subdodávateľskej zmluvy, v ktorej je táto osoba explicitne spojená s projektom a ak je takýto postup 

v súlade v príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

 

Pri vypĺňaní údajov o nákladoch na zamestnancov vo finančnom pláne a v podrobnom predbežnom 

rozpočte by ste mali uviesť aspoň tieto informácie: 

- meno člena projektového tímu (ak je známe) 

- jeho/jej funkciu v projekte 

- pracovné zaradenie tohto člena projektového tímu: či bude prijatý(-á) konkrétne na 

tento projekt alebo je už v organizácii zamestnaný(-á), či je to samostatne zárobkovo 

činná osoba, či bude v rámci projektu pracovať na čiastočný alebo úplný úväzok atď. 

 
6.1.1.2 Náklady na stálych zamestnancov organizácie verejného sektora 

V tomto oddiele sa uvádzajú náklady na stálych zamestnancov organizácie verejného sektora. Nevzťahuje 

sa na náklady na zamestnancov univerzít bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. 

Na mzdové náklady na stálych zamestnancov organizácie verejného sektora sa môžu poskytnúť finančné 

prostriedky z grantu len do takej miery, v akej súvisia s činnosťami projektu, ktoré by verejná organizácia 

nevykonávala, keby sa príslušný projekt neuskutočnil. Tieto činnosti musia pre danú organizáciu 

predstavovať dodatočné náklady. 

 

Mzdové náklady na stálych zamestnancov organizácie verejného sektora sú oprávnené na účely 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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financovania len v týchto prípadoch: 

a) Odmena za prácu nadčas 

Peňažnú kompenzáciu vyplatenú stálym zamestnancom organizácie verejného sektora za 

nadčasové/dodatočne odpracované hodiny možno považovať za oprávnenú len vtedy, ak bol príslušný 

zamestnanec vyslaný na účasť na projekte/pridelený na projekt v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 

predpismi. 

Pri vypĺňaní údajov o tomto druhu nákladov na zamestnancov vo finančnom pláne a v podrobnom 

predbežnom rozpočte by ste mali uviesť aspoň tieto informácie: 

- „nadčas“ ako kľúčové slovo 

- meno zamestnanca 

- celkový počet nadčasových hodín, ktoré si vyžaduje splnenie úloh projektu 

- jednotkovú sadzbu (výšku hodinovej odmeny). Výška jednotkovej sadzby za nadčas sa 

odhadne na základe výšky celkovej odmeny za bežnú pracovnú dobu, ktorá sa zvýši 

o peňažnú kompenzáciu za prácu nadčas a táto hodnota sa vydelí celkovým počtom 

pracovných hodín (hodiny bežnej pracovnej doby + hodiny nadčasovej práce). 

b) Náklady spojené s nahradením príslušného pracovníka(-čky) pri jeho/jej bežných úlohách 

Náklady na stálych zamestnancov organizácie verejného sektora možno považovať za oprávnené na 

financovanie v plnej výške, ak je dotknutá osoba v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi 

vyslaná/pridelená na plnenie úloh, ktoré priamo súvisia s vykonávaním projektu a na jej pracovné miesto je 

osobitne prijatá iná osoba, aby počas trvania projektu plnila jej zvyčajné úlohy. 

Pri vypĺňaní údajov o tomto type nákladov na zamestnancov v predbežnom rozpočte by ste mali 

uviesť aspoň tieto informácie: 

- „nahradenie“ ako kľúčové slovo 

- meno zamestnanca 

- jeho/jej funkciu v projekte 

c) Ostatné náklady na zamestnancov organizácie verejného sektora 

S výnimkou prípadov, ktoré spadajú do vyššie uvedených kategórií a) a b), sa budú náklady na stálych 

zamestnancov organizácie verejného sektora považovať za oprávnené na financovanie v rozsahu sumy 

potrebnej na spolufinancovanie projektu. V žiadnom prípade nemôžu byť celkové náklady na stálych 

zamestnancov organizácií verejného sektora vyššie než celková výška spolufinancovania získaná od 

žiadateľa, pridružených partnerov a tretích strán. Pred poskytnutím grantu Komisia zaistí, že táto horná 

hranica je dodržaná a výšku príslušných nákladov môže zodpovedajúcim spôsobom znížiť. 

Pri vypĺňaní údajov o tomto druhu nákladov na zamestnancov v predbežnom rozpočte by ste mali 

uviesť aspoň tieto informácie: 

- „hradené spolufinancovaním“ ako kľúčové slovo 

- meno zamestnanca 

- jeho/jej funkciu v projekte 

 

Upozorňujeme, že ak nebude vo finančnom pláne a v podrobnom predbežnom rozpočte jasne uvedené, či 

náklady na stálych zamestnancov organizácie verejného sektora spadajú do kategórie a), b) alebo c), budú 

sa automaticky považovať za náklady spadajúce do kategórie c) 
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6.1.2. Náklady na cestu (časť A.b a A.c) a diéty (A.d) 

Na financovanie z prostriedkov EÚ sú oprávnené len náklady na cestu priamo súvisiace s projektom 

a týkajúce sa konkrétnych a jasne identifikovateľných podujatí. Pri všetkých cestách, ktoré vedú na iné 

miesta ako tie, kde sídli žiadateľ a spolupríjemcovia, sa musí preukázať ich relevantnosť pre projekt. 

Náklady na cestu by mali byť v súlade s bežnou praxou v tejto oblasti a nemali by prekročiť jednotkové 

náklady stanovené Komisiou. 

Od príjemcov sa vyžaduje, aby používali najlacnejšie dopravné prostriedky a mali by sa maximálne snažiť 

využívať čo najvýhodnejšie ceny cestovného. 

Preplácanie nákladov na základe jednotkových nákladov 

Príjemcovia môžu pri nákladoch spojených s ubytovaním a stravovaním uplatniť pevne stanovenú paušálnu 

dennú sadzbu uvedenú vo výzve na predkladanie návrhov. Táto pevne stanovená paušálna denná sadzba 

vychádza z nákladov na ubytovanie a diét pracovníkov Komisie, ktorí sú vyslaní na služobnú cestu. 

V prípade poldenných seminárov sa uplatní 50 % dennej sadzby. Jednotkové náklady sa vyplácajú zvyčajne 

priamo účastníkom. 

 

S cieľom vyhnúť sa možnému zneužívaniu Komisia dôrazne odporúča nepoužívať žiadny iný systém 

preplácania diét. Ak je však možné preukázať, že takýto systém bol oficiálne zavedený už pred 

poskytnutím grantu, stále ho možno v danej krajine použiť v rámci limitov stanovených v príručke 

Komisie
7
. Pokiaľ nie je možné pomocou náležitých účtovných dokladov preukázať, že platby v hotovosti 

sú vedené v oficiálnom účtovníctve príjemcu, je potrebné sa im vyhýbať (namiesto toho by sa mali 

využívať bankové prevody). 

 

Preplácanie nákladov podľa ich skutočnej výšky 

Diéty (ubytovanie, strava, doprava v okolí miesta, kde sa koná návšteva a ostatné výdavky) sú oprávnené 

na preplatenie až do výšky skutočne vynaloženej sumy. Je preto veľmi dôležité uchovávať všetky doklady, 

ktoré si môže Komisia pred vykonaním konečnej platby vyžiadať. Aby boli tieto náklady oprávnené na 

preplatenie, musia byť primerané miestnym cenám a výlučne spojené s projektom. Ak sa účastníkom 

ponúka spoločné stravovanie (napr. raňajky v hoteli, obedy a večere počas podujatí), preplácanie nákladov 

na stravu na základe dennej sadzby sa bude považovať za neoprávnené alebo sa odpočíta z vykázaných 

nákladov. 

Všetky cestovné náklady, ktoré vznikli mimo krajín, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa tejto výzvy na 

predkladanie návrhov, budú zamietnuté. 

Pri vypĺňaní údajov o cestovných nákladoch vo finančnom pláne a podrobnom predbežnom rozpočte 

by ste mali uviesť miesto začiatku cesty a jej cieľ, počet a v prípade, že sú už známe, aj mená alebo štátnu 

príslušnosť cestujúcich osôb, dôvod cesty (napr. druhé projektové zasadnutie, študijná cesta atď.) a výšku 

týchto cestovných nákladov by ste mali stanoviť pomocou vhodnej referenčnej ceny (trhová alebo 

jednotková cena). 

Pri vypĺňaní údajov o diétach vo finančnom pláne a podrobnom predbežnom rozpočte by ste mali vo 

uviesť v súlade s údajmi o cestovných nákladoch miesto určenia, počet osôb a v prípade, že sú už známe, aj 

                                                 
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 
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mená osôb, ktoré dostanú diéty a dôvod cesty (napr. druhé projektové zasadnutie, študijná cesta atď.). 

Náklady na cestu a pobyt účastníkov, prednášateľov a tlmočníkov by sa mali uviesť v časti A.c. 

 6.1.3. Náklady na tlmočníkov a prenášateľov (časť A.e) 

Náklady na tlmočníkov a prenášateľov by sa mali uvádzať jednotlivo za každú osobu. Doklady o takýchto 

nákladoch sa musia predložiť na konci projektu, vrátane zmlúv, v ktorých sa uvádza presný počet 

odpracovaných hodín a vyplatené sumy. 

6.1.4. Vybavenie (časť A.f) 

6.1.4.1 Vybavenie (nové alebo použité): 

Náklady na odpisy existujúceho vybavenia sa spravidla považujú za súčasť nepriamych nákladov na 

projekt. Ak však žiadateľ alebo spolupríjemca zakúpil vybavenie (počítač, audiovizuálny technika, atď.) 

špeciálne pre daný projekt, môže ich účtovať ako priame náklady, ale musí dodržať tieto pravidlá: 

- porovnať ceny rôznych dodávateľov, aby zistil, kto ponúka najlepší pomer kvality a ceny 

(zohľadnenie ceny a kvality) 

- účtovať len náklady na vybavenie, ktoré bolo zakúpené alebo prenajaté počas obdobia 

oprávnenosti, a vo výške, ktorá zodpovedá miere a dĺžke jeho používania počas tohto obdobia 

- upozorňujeme, že za náklady oprávnené na účely financovania sa budú považovať len náklady 

odpísané v súlade s vnútroštátnymi pravidlami pre odpisovanie majetku, 

- zaevidovať zakúpené vybavenie v organizácii, v ktorej je umiestnené, a označiť ho inventárnym 

číslom. 

Pri vypĺňaní údajov o nákladoch na vybavenie vo finančnom pláne a podrobnom 

predbežnom rozpočte, by ste mali uviesť druh vybavenia, ktoré sa má kúpiť 

a celkovú nákupnú cenu. Ako náklady na projekt však môžete účtovať len odpisovú 

hodnotu daného vybavenia. Mala by byť uvedená aj priama spojitosť s vykonávaním 

projektu. Ak náklady na počítačové zariadenie presahujú 1 000 EUR za jednu 

položku, uveďte odpisovú sadzbu. 

Príklady pravidiel EÚ pre odpisovanie majetku: 

Celková hodnota zakúpeného vybavenia: 

1000 EUR Predpokladaná životnosť: tri 

roky (36 mesiacov) 

Prípustná výška mesačného odpisu teda bude 1000 EUR/36 = 27,78 EUR. Doba 

trvania oprávnenosti nákladov v dohode o grante: 1. september 2014 – 31. august 

2016 (24 mesiacov) 

Dátum nákupu (= dátum faktúry): 30. marca 2015 

Doba používania na účely projektu tak bude dlhšia ako 17 mesiacov. 

Za predpokladu, že sa toto vybavenie bude používať na účely projektu len polovicu času, bude 

miera jeho využitia 

50 %. 

 

Celková splatná čiastka, ktorú možno v rámci grantu odpísať, potom bude: 
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(EUR 27,78 x 17 mesiacov) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Pôda a nehnuteľný majetok 

Náklady na nákup pôdy a nehnuteľného majetku nie sú oprávnené na účely financovania. 

Náklady na prenájom priestorov sa zvyčajne považujú za nepriame náklady na projekt. Ak je však 

prenájom určitých priestorov priamo a výlučne spojený s realizáciou projektu (napríklad prenájom 

miestnosti pre konferenciu), takéto náklady je možné uznať ako priame náklady. 

 

Pri vypĺňaní údajov o nákladoch na pôdu a nehnuteľný majetok vo finančnom pláne a podrobnom 

predbežnom rozpočte by ste mali uviesť dobu trvania prenájmu (v mesiacoch/dňoch) a výpočet na základe 

príslušnej jednotkovej sadzby. Mala by byť uvedená aj priama spojitosť s vykonávaním projektu. 

 

6.1.5. Náklady na spotrebný a iný tovar (časť A.g) 

Náklady na spotrebný a iný tovar sú oprávnené na účely financovania, ak sa dajú identifikovať a použiť 

výlučne pre daný projekt. Ako také sa musia dať identifikovať v účtovníctve príjemcu. Spotrebný a iný 

tovar musia byť skutočnými nákladmi, ktoré sú potrené na dosiahnutie výstupov projektu a musia priamo 

súvisieť s projektom. 

Bežné kancelárske potreby (perá, papier, obaly, atramentové náplne, elektrina, telefónne a poštové služby, 

internetové pripojenie, programové vybavenie počítačov atď.) sa považujú za nepriame náklady. 

Pri vypĺňaní údajov o nákladoch na spotrebný a iný tovar vo finančnom pláne a podrobnom predbežnom 

rozpočte by ste ich mali vypočítať skôr pomocou zodpovedajúcich jednotkových nákladov než na základe 

paušálnej sadzby. Mala by byť uvedená aj priama spojitosť s vykonávaním projektu 

 

6.1.6. Ďalšie možné priame náklady (časti A.h a A.i) 

6.1.6.1. Náklady na publikácie a správy (časť A.h) 

Aby boli publikácie oprávnené na financovanie z prostriedkov EÚ, musia byť vydané konkrétne pre daný 

projekt. 

Ak sú činnosti spojené s publikovaním, prípravou správ a šírením informácií zadané subdodávateľom, 

musia sa uplatňovať pravidlá pre zadávanie subdodávok uvedené v oddiele 6.3. 

Pri vypĺňaní týchto nákladov vo finančnom pláne a podrobnom predbežnom rozpočte, by ste mali jasne 

uviesť typ publikácie alebo správy, počet strán a počet kópií. Preklady, náklady na editovanie, tlač atď. by 

sa mali uviesť ako samostatné položky. Pri prekladoch by ste mali uviesť aj jazyky, z ktorých a do ktorých 

bol preklad spravený. 

6.1.6.2. Ostatné priame náklady (časť A.i) 

V tejto rubrike by sa mali uviesť konkrétne náklady týkajúce sa konferencií a seminárov organizovaných 

v rámci realizácie projektu. 

V prípade, že sú činnosti spojené s konferenciami a seminármi zadané subdodávateľovi, musia sa 

uplatňovať nižšie uvedené pravidlá pre zadávanie subdodávok. 
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Pri vypĺňaní týchto nákladov vo finančnom pláne a podrobnom predbežnom rozpočte by sa mali príslušné 

náklady podrobne rozpísať, napr. pri nákladoch na prenájom miestnosti by ste mali uviesť počet účastníkov 

a počet dní/hodín, na ktoré bola miestnosť prenajatá. 

6.1.6.3. Náklady, ktoré nespadajú do žiadnej inej rubriky 

Náklady, ktoré nespadajú do žiadnej inej rubriky, možno uplatniť v rámci tejto kategórie, ak sú potrebné na 

riadne vykonávanie činnosti uvedenej v dohode. Typickými výdavkami v rámci tejto rubriky sú: 

- poplatky za finančné služby (poplatky za bankovú záruku a poplatky za bankové transakcie, 

poistenie proti riziku kurzových strát nemožno uplatniť), 

- náklady na služby spojené s oprávnenými nákladmi a 

- ostatné náklady vyplývajúce zo záväzkov, ktoré vznikli na základe dohody o grante, ktoré nie sú 

uvedené v inej rozpočtovej rubrike (správy, preklady, osvedčenia o audite atď.). 

6.2. Oprávnené nepriame náklady (všeobecné náklady na projekt – časť A.j) 

Ide o náklady, ktoré sa týkajú kategórií výdavkov, ktoré sa nedajú vykázať ako konkrétne priame náklady. 

Pokrývajú všeobecné nepriame náklady na zamestnávanie, riadenie, ubytovanie a priamu či nepriamu 

podporu zamestnancov pracujúcich na danom projekte. 

Typicky ide o administratívne a správne poplatky, odpisy budov a existujúceho vybavenia, prenájmy, 

náklady na údržbu, telekomunikačné a poštové náklady, náklady na vykurovanie, dodávku vody, elektrinu 

alebo iné druhy energie, kancelársky nábytok, kancelárske potreby a poistenie. 

Okrem prípadov, keď si to Komisia výslovne vyžiada, pri paušálnom preplácaní nepriamych nákladov (až 

do percentuálnej výšky stanovenej v dohode o grante a do maximálnej úrovne 7 % celkových oprávnených 

priamych nákladov) nemusíte predkladať účtovné doklady. 

Organizácie, ktoré dostávajú grant na prevádzku z rozpočtu EÚ, nemôžu zahrnúť nepriame náklady 

do svojho rozpočtu grantu na projekt. 

6.3. Pravidlo o zadaní zákazky 

Ak príjemca poverí vykonávaním projektu na základe zmluvy o dodávke externého dodávateľa, musí zadať 

zákazku dodávateľovi, ktorý ponúka najlepší pomer kvality a ceny a za podmienok, za ktorých nedochádza 

ku konfliktu záujmov. 

Ak je hodnota zákaziek vyššia ako 15 000 EUR, príjemca si musí vyžiadať aj konkurenčné ponuky 

minimálne od troch možných dodávateľov, aby preukázal, že vybral ponuku s najlepším pomerom kvality 

a ceny. Musí pritom dbať na to, aby boli dodržané zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania 

s potenciálnymi dodávateľmi a aby nedošlo ku konfliktu záujmov. 

 

Nie je prípustné zadať vykonávanie všetkých činností týkajúcich sa projektu externému 

subdodávateľovi, pretože by to bolo v rozpore s myšlienkou partnerstva. Žiadateľ preto nesmie zadať 

riadenie alebo všeobecnú správu projektu ďalšiemu externému subdodávateľovi a spolupríjemcovia 

nemôžu externému subdodávateľovi zadať všetky činnosti alebo väčšinu činností, za ktoré sú zodpovední. 
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Subdodávateľská dohoda by mala bežne obsahovať tieto informácie: 

- informácie o službe, ktorá sa má poskytovať a jej súvislosť s daným projektom (odporúča sa 

výslovne na projekt odkázať) 

- dátum začatia a skončenia platnosti tejto dohody 

- cenu, ktorá sa má zaplatiť (vrátane rozpisu a opisu nákladov), 

- harmonogram práce/etapy realizácie 

- platobné podmienky (jedna alebo viacero zálohových platieb, platby v splátkach atď.) 

- doložky o neplnení alebo neskorom dokončení prác. 

 

Komisia NIE je stranou subdodávateľskej dohody medzi príjemcom a subdodávateľom/poskytovateľom 

služieb a z dohody pre ňu nevyplývajú záväzky voči žiadnej z týchto strán. Za vykonávanie tejto dohody 

a za súlad s jej ustanoveniami tak nesie výlučnú zodpovednosť príjemca. Príjemca musí vykonať opatrenia 

potrebné na zaistenie toho, že sa subdodávateľ/poskytovateľ služieb zriekne uplatnenia akýchkoľvek 

nárokov voči Komisii na základe tohto typu dohody. 

6.4. Príspevky vo forme vecného plnenia 

Príspevkami vo forme vecného plnenia sa rozumejú nepeňažné vstupy, ako sú napríklad: 

- dary spotrebného tovaru (napr. papier a tlačiarenská farba pre publikačné účely) 
- neplatená dobrovoľnícka činnosť súkromnej osoby alebo právnickej osoby. 

Príspevky vo forme vecného plnenia sa nesmú započítavať ako skutočné náklady na projekt 

a nepredstavujú oprávnené náklady. Ak sú však zahrnuté v rozpočte ako prostriedky, ktoré majú prispieť 

k riadnemu vykonaniu projektu, príjemca sa zaväzuje, že tieto príspevky získa. 

Komisia zohľadní príspevky vo forme vecného plnenia pri posudzovaní činností žiadateľa 

a partnerských organizácií a miery ich zapojenia a realizačného úsilia. 

7. Príprava potrebných dokumentov 

Vyplňte všetky relevantné časti formulára žiadosti a prílohy a zoraďte ich, aby ste sa uistili, že je vaša 

žiadosť úplná. 

 

Keď budete mať pripravené všetky dokumenty v tlačenej podobe, oskenujte ich a uložte ich na 

elektronický nosič (USB kľúč alebo CD). Ak je to možné (napríklad ak nie je potrebný podpis), 

uložte doklady v elektronickej podobe v ich pôvodnom formáte (excel, word atď.). 

 

7.1. Zmeny v spise žiadosti 

Ak chcete svoju žiadosť alebo niektorú z príloh zmeniť, môžete tak urobiť len do konečného termínu na 

predkladanie návrhov. Musíte vykonať všetky potrebné zmeny vo formulári žiadosti a/alebo 

v príslušnom(-ých) dokumente(-och) a poslať ich do konečného termínu na predkladanie návrhov. 

Po vykonaní potrebných zmien opäť priložte k novému formuláru žiadosti VŠETKY požadované 

dokumenty a uložte nové verzie (spolu s kópiami ostatných, nezmenených príloh) na elektronický 

nosič (USB kľúč alebo CD). 

Za platnú sa bude považovať LEN najnovšia verzia formulára žiadosti a všetky k nemu pripojené 

prílohy a hodnotiť sa bude LEN táto verzia s prílohami. Ak k tejto poslednej verzii nebudú pripojené 
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príslušné dokumenty, nebude sa hodnotiť— predchádzajúce verzie sa pri hodnotení nezohľadnia. 

 

 

ŽIADOSŤ BY STE NEMALI PODÁVAŤ NA POSLEDNÚ CHVÍĽU. 

Konečný termín výzvy nebude predĺžený. Žiadosti podané elektronickou poštou alebo faxom sa 

nebudú považovať za oprávnené. 

 
8. Postup výberu 

Vaša žiadosť prejde rôznymi fázami postupu výberu a hodnotenia. Komisia najskôr preverí, či vaša žiadosť 

spĺňa všetky formálne požiadavky (kritériá oprávnenosti uvedené vo výzve). Ak budete v tejto fáze 

vylúčení, dostanete od Komisie list s uvedením dôvodov, prečo je vaša žiadosť neoprávnená. Ak bude vaša 

žiadosť oprávnená, bude prijatá na ďalšie posúdenie a v takom prípade v tejto fáze nedostanete žiadne 

informácie. 

Následne budú všetky žiadosti, ktoré úspešne prejdú hodnotením oprávnenosti, preverené z hľadiska 

prevádzkovej a finančnej kapacity (výberové kritériá uvedené vo výzve). Hodnotitelia Komisie budú na 

základe dokumentov, ktoré ste predložili, kontrolovať, či má vaša organizácia dostatočné finančné, 

technické a profesionálne zdroje na realizáciu projektu. 

Počítajte s tým, že v tejto fáze môžete byť vyzvaní, aby ste predložili doplňujúce dokumenty. Na rozdiel od 

fázy hodnotenia oprávnenosti, ak budete vylúčení na základe overovania prevádzkovej a finančnej 

kapacity, dostanete od Komisie list so zamietnutím vašich návrhov AŽ na konci celého procesu 

hodnotenia, keď bude prijaté konečné rozhodnutie o poskytnutí grantu. To znamená, že v tejto fáze 

nedostanú informácie ani úspešní ani zamietnutí žiadatelia. 

Ak váš návrh spĺňa kritériá oprávnenosti aj kritériá prevádzkovej/finančnej kapacity, odovzdá sa 

hodnotiteľom, ktorí posúdia jeho prínosy na základe každého z kritérií na vyhodnotenie návrhov 

(uvedených vo výzve). Návrhy budú zoradené podľa bodov, ktoré získa každý projekt. Na základe 

hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov môže hodnotiaci výbor navrhnúť opravy či zmeny 

rozpočtu v tých projektoch, ktoré sa umiestnili najlepšie. Komisia prijme formálne rozhodnutie 

o poskytnutí grantu na základe stanoveného poradia projektov a pošle žiadateľom listy, v ktorých im 

oznámi výsledky postupu hodnotenia. 

 


