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Príspevok EK 

Horizont 2020 

 
• Rovnaká sadzba pre všetkých 

účastníkov v projekte a všetky 
činnosti v projekte 

 

• Sadzba definovaná vo WP ex ante 



Príspevok EK 

100% 

70% (100%) 

25% 





Absolútna výška príspevku EK 

1. Reimbursment rate 

2. Predloženým objemom oprávnených nákladov schválených 
EK  

3. Maximálna suma grantu 

4. Pravidlo nevytvárania zisku 

5. Redukcia grantu z dôvodu nesprávnej implementácie alebo 
porušenia podmienok poskytnutia grantu 



Skutočné priame náklady projektu musia: 

• vzniknúť u príjemcu grantu 

• byť vytvorené počas doby trvania projektu, okrem nákladov 
na prípravu záverečných správ 

• byť uvedené v Annex II – odhad rozpočtu 

• byť vynaložené pre účely projektu a na zabezpečenie jeho 
implementácie 

• byť identifikovateľné a verifikovateľné v účtovníctve v súlade s 
platnými účtovnými štandardmi 

• byť v súlade so zákonmi upravujúcimi dane, pracovnoprávne 
vzťahy, sociálne zabezpečenie 

• byť primerané, efektívne vynaložené  



Vznik nákladu vs. Úhrada nákladu 



Formy nákladov projektu 

• Skutočné náklady 

– mzdy, obstaranie majetku, subkontrakt 

• Jednotkové náklady 

– majitelia MSP, ktorí si nevyplácajú mzdu 

• Paušálne sadzby 

– len pre oprávnené nepriame náklady 

• Paušálne sumy 

– napr. na cestovné náklady 



Nákladové kategórie (Budget categories) 

• Personálne náklady 
• Subkontrakt 
• Ostatné priame náklady 

– cestovné náklady 
– účtovné odpisy majetku  
– náklady na prenájom a leasing 
– tovary a služby 

• spotrebný materiál 
• disseminačné náklady 
• náklady na IPR 
• CFS 

– prevádzkové náklady LRI 
• Nepriame náklady 



Nákladové kategórie (Budget categories) 

Personálne náklady 
• základné ohodnotenie 

• pre NPO: dodatočné odmeňovania 

• fyzické osoby pracujúce na kontrakt 

• osobné náklady tretích strán 

• majitelia podnikov bez mzdy 

• fyzické osoby, ktoré nedostávajú mzdu 

• osobné náklady vyplývajúce z poskytovania prístupu k RI 



Nákladové kategórie (Budget categories) 

Základné ohodnotenie 
• je povinné, vyplýva z národnej legislatívy 
• vyplácané za bežnú prácu 
 
Zloženie: 
• na úrovni ceny práce (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa) 
• 13. plat 
• variabilná zložka mzdy 

– uhradené za bežne vykonanú prácu, na základe objektívnych kritérií 
– suma musí byť definovaná v zákone alebo pracovnej zmluve a musí byť 

v súlade s internými pravidlami organ 
  
 Pr.: profesor, ktorý učí a robí výskum, v zmluve má uvedenú fixnú 

zložku 1 000 € / mesiac a 10 € za každú odpracovanú hodinu na 
výskume (variabilná zložka) 

 
 



Nákladové kategórie (Budget categories) 

 Akceptovanie dodatočných odmien v NPO do výšky 8 000 
EUR/rok/výskumník 

– dodatočné odmeny, ktoré sa neviažu na účasť v projektoch 
H2020, nie sú oprávnenými nákladmi 

– ide o sumu, ktorú by výskumník nedostal, ak by sa projektu 
nezúčastnil 

 

– oprávnené: príplatok za výskumnú prácu, príplatok za pozíciu 
hlavného riešiteľa projektového tímu, výskum v teréne, 
profesori uskutočňujúci výskum získajú navýšenie platu o 10%  

 

– neoprávnené: dodatočná odmena z titulu účasti v EÚ 
projektoch, používanie angličtiny, rozhodnutie riaditeľa o 
navýšení platu pre účastníkov projektov na základe vlastnej 
iniciatívy , odmena závislá na dosiahnutí hospod. výsledkov 



Nákladové kategórie (Budget categories) 

• Počet odpracovaných hodín na projekte: 

–  fixná suma 1 720 hodín ročne 

– individuálne ročné produktívne hodiny 

– štandardné ročné produktívne hodiny za organizáciu 

 



Nákladové kategórie (Budget categories) 

• Majitelia fy a živnostníci bez mzdy jednotkové náklady 

• V prípade full time na projekte, nie je potreba spracovávať 
time sheet 

• Odporúčanie zaznamenávať celý odpracovaný čas pre ľudí, 
ktorí nie sú plne zamestnaní na projekte 

 



Príjmy projektu 

• Príjmy generované z projektu 

– predaj majetku zakúpeného z grantu (aj po skončení 
odpisovania v dobe trvania grantu) 

– konferenčné poplatky 

• Finančné prostriedky od tretích strán špecificky určené na 
projekt 

• In-kind príspevky od tretích strán bezodplatne, špecificky na 
projekt 

 



Čo nie je príjem projektu 

• Príjmy plynúce z využívania výsledkov projektu 

• Finančné príspevky tretích strán na úhradu neoprávnených 
nákladov  

• Finančné príspevky tretích strán, bez nutnosti vrátenia 
nepoužitých zdrojov 

 



Platby v projekte 

– Prefinancing 

– Interim payment 

– Payment of Balance 

 

– Zádržné  - 10% 

– Garančný fond  - 5% 



Audity  
 

325 000 EUR (PoB) 

7% 



Čo ďalšie bude v H2020? 

• Rozpočet je len indikatívny, je možné ho upravovať; 

– presuny bez súhlasu EK sú možné medzi rozočtovými 
kategóriami alebo medzi partnermi, ale nesmie byť 
zmenený Annex 1 

• Bez súhlasu EK nie je možné presúvať úlohy 

• Paušálne sumy nie je možné presúvať, navyšovať, 
znižovať ani rozdeľovať 

• Zazmluvnený grant sa nemôže navýšiť 

 

 



Čo ďalšie bude v H2020? 

• Jeden prístupový bod pre účastníkov – Participant 
Portal: 

– elektronické podávanie návrhu projektu, podpisovanie 
grantu, dodatkov ku grantu, podávanie finančného výkazu 
a technických správ 

– PP ako jediný zdroj komunikácie medzi EK a riešiteľmi 
projektu 

• Time to grant 

– z 12 mesiacov na 8 mesiacov (5+3) 

• Neodpočítateľná DPH ako oprávnený náklad 



Ďakujem za pozornosť 

peter.beno@cvtisr.sk  
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