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Finanční pravidla 
- shrnutí 

 
 

• Jednotná sazba financování bez ohledu na typ příjemce a 
aktivit vykonávaných v projektu 

– EU proplácí až 100% uznatelných nákladů 
– limit pro inovační akce 70% (výjimka pro neziskové 

organizace: 100%) 
 

• Jednotná sazba financování nepřímých (režijních) nákladů 
– 25 % přímých nákladů (bez subdodávek) 

• MGA definuje kritéria, která musí být splněna, aby byl 
náklad uznatelný a zároveň identifikuje neuznatelné 
náklady 
 

 
 
 



Kategorie přímých uznatelných N (1) 
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• Osobní náklady  

- Vyplácení bonusů („additional remuneration“) 
- pouze neziskové organizace, max. 8000 

EUR/výzkumníka/rok 
- Povinné timesheety 

- pouze pracovníci, kteří nepracují ze 100% na projektu  
 

• Subdodávky 
- Subdodavatelé se mohou přímo podílet na některých 

projektových úkolech 
- Pokud nejsou předem naplánovány v Annexu I a II GA, hrozí 

riziko jejich neschválení projektovým úředníkem 
- Kritériem pro výběr subdodavatele je nejlepší poměr 

kvalita/cena 
- Subdodávky mezi partnery nejsou povoleny! 



Kategorie přímých uznatelných N (2) 

• Ostatní přímé náklady 
• Cestovné 

- Vyplácení cestovného se řídí se běžnou praxí příjemce 
- Musí být prokázána nezbytnost pro projekt 
- Nákladnější cesty je vhodné předem konzultovat s EK 

• Odpisy dlouhodobého majetku 
- Uznatelným nákladem je účetní odpis  
- Pokud majetek není využíván výhradně v projektu, je možné 

nárokovat si pouze příslušnou část účetního odpisu 
 

• Ostatní zboží a služby 
-  Pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním   
 projektových prací (spotřební materiál, náklady na šíření a ochranu 
 výsledků, Osvědčení o finančních výkazech, překlady a publikace, …) 

 
• Kapitalizované a operační náklady velkých výzkumných infrastruktur  

- Pouze pro subjekty s hodnotou min. 20 mil. EUR, přičemž 75% 
hodnoty musí tvořit stálá aktiva 
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Maximální výše grantu 

Součet všech kategorií uznatelných nákladů: 

 přímé náklady  - osobní náklady  
 - subdodávky 

  - ostatní přímé náklady  
 
+ nepřímé (režijní) náklady = 25 % z přímých nákladů bez subdodávek 
 
 

 = celkové uznatelné náklady 
 

Příspěvek EU = 100 % celkových uznatelných nákladů 

   70 % u inovačních akcí (neziskové subjekty 100 %) 
 

V některých případech ve výzvě omezení na doporučenou výši příspěvku EU na projekt. 
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Rozpočet projektu 

• Rozpočet projektu je zakotven v Annexu II GA 
– Jedná se o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se 

odvíjí maximální výše grantu 
• Čemu věnovat pozornost:  

– Respektování běžné praxe organizace   
– Předvídání inflace, pohybu kurzu, růstu mezd, apod. 
– Plánování subdodávek 
– Zahrnutí nákladů spojených s vydáním Osvědčení o finančních 

výkazech (vznikne-li povinnost jej předložit). 
 
• MGA povoluje přesuny rozpočtu v průběhu realizace projektu 

– Mezi jednotlivými nákladovými kategoriemi nebo mezi příjemci 
navzájem 

– U přesunů spojených s významnými změnami plánu prací je 
nutná změna GA 
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Předvádějící
Poznámky prezentace




Platby v projektu 

9 

• Komu? 
– platby zasílá EK na účet koordinátora, který je následně rozděluje 

mezi partnery v konsorciu 
• Zálohová platba   

- na začátku projektu 
- automaticky ponížena o odvod do garančního fondu (GF) 

• Průběžné platby  
- po schválení průběžných zpráv EK (výše se odvíjí od finančních 

výkazů) 
- max. do výše 85 % schváleného příspěvku EU (GF 5 % a zádržné 

10 %) 

• Finální platba  
- po schválení závěrečné zprávy 
- závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů 

příjemcem (vč. převodu z garančního fondu a zádržného) 
 

 
 



Kontroly a audity 

• Posouzení finanční kapacity se provádí pouze u koordinátorů, za 
předpokladu, že požadovaný příspěvek EU na projekt je roven nebo 
převýší 500 tis. EUR 
 

• Osvědčení o finančních výkazech (CFS)  
– předkládá se pouze 1x na konci projektu 
– pouze příjemci požadující příspěvek ≥ 325. tis. EUR (do limitu se  

nezapočítávají položky, které nejsou založeny na skutečných N (s výjimkou unit costs) 

 
• Osvědčení o metodologii (CoMUC) 

– předkládá se na dobrovolné bázi 
– pouze příjemci vykazující průměrné osobní N 
 

• Audity EK – mohou být provedeny až do 2 let po vyplacení finální 
platby 
 

 
10 



Zdroje informací 

14 
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Participant Portal 
 



Národní webové stránky k H2020 
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www.h2020.cz 

http://www.h2020.cz/


Finanční dotazy: 
supalkova@tc.cz 
matouskova@tc.cz 
 
Právní dotazy: 
hebelkova@tc.cz 
kratenova@tc.cz 
   
 
 

Technologické centrum AV ČR  
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 

 
www.tc.cz      

www.fp7.cz 
www.h2020.cz 
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