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Finanční řízení projektů v H2020

Lucie Matoušková
NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Praha, 14. února 2014

2

Dokumenty upravující finanční pravidla

Finanční nařízení č. 966/2012

Pravidla účasti v H2020

Modelové grantové dohody 

Anotovaná modelová grantová dohoda

Pracovní program

Výzvy
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Základní typy projektů

VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ 
EVROPSKÉHO PRŮMYSLU

SPOLEČENSKÉ VÝZVY

Marie Sklodowska-Curie 

Výzkumné a inovační akce 

Inovační akce

Koordinační a podpůrné akce

ERA-NET CofundERC 

Nástroj pro MSP

Fast track to innovation

Typ projektu definován vždy ve výzvě („Type of action: …“)

PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi

PPI Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení 
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Odlišnosti typů projektů

Zaměření projektu

Velikost konsorcia

•minimální podmínka účasti = tři na sobě nezávislé subjekty ze tří různých 
zemí EU nebo zemí asociovaných k H2020

•modifikace minimální podmínky účasti pro některé typy projektů

Schéma financování
•obecně úhrada celkových uznatelných nákladů 100 %

•modifikace pro některé typy projektů

Administrace projektu
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Základní typy projektů
- velikost konsorcia, financování

VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ 
EVROPSKÉHO PRŮMYSLU

SPOLEČENSKÉ VÝZVY

Marie Curie 

Výzkumné a inovační akce 

Inovační akce

Koordinační a podpůrné akce

ERA-NET CofundERC 

Nástroj pro MSP

Fast track to innovation

PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi

PPI Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení 

(100 %)

(70 %, neziskové subjekty 100 %)

(100 %)

(33 %)

(F1: lump sum, F2: 70%) 

(100 %)

(100 %)

(70 %)

(20 %)

(min.3)

(min.3)

(min.1)

(min.1 MSP)

(min.3 research funders)

(min.3, z toho 2 veřejní zadavatelé)

(min.3, z toho 2 veřejní zadavatelé)

(min.1)

(min.1)

Co je možné z projektu financovat?
- u projektů typu RIA, IA, (+ CSA, ERC)

• osobní náklady osob zapojených do projektu 
(superhrubá mzda/plat dle běžné praxe na instituci, bonusy pouze u neziskových 
organizací max. 8000 EUR /výzkumník / rok, nutný pracovně-právní vztah, evidence 
odpracované doby u pracovníků nepracujících celým úvazkem na projektu)

• tuzemské i zahraniční cesty 
(projektové meetingy, aktivní prezentace projektu)

• dlouhodobý majetek
(odpisy)

• spotřební materiál

• práci na projektu zajištěnou externím subdodavatelem
(pokud nelze vykonat nikým v konsorciu) 

• náklady spojené s šířením výsledků
(publikace, webové stránky, organizace konferencí, …)

+ část režijních nákladů 
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kritéria uznatelnosti 
náklad ů (nap ř.):

• nezbytný pro projekt

• skutečný 

• vzniknout v době trvání 
projektu

• zanesen v účetnictví

• ……
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NOVĚ!!!

Subjekty chovající se v 
projektu jako neplátci DPH 
mohou v H2020 nárokovat 
náklady včetně DPH!!!
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Plánování rozpočtu (I)

• náklady je nutné plánovat v EUR (celá čísla)

• kurz pro přepočet plánovaných nákladů z CZK na 

EUR není stanoven

• v případě dvoukolového hodnocení vyplnit pro první 

kolo pouze „Total requested amount“

Cestovné, dl. majetek, 
ostatní zboží a služby 
(spot řební materiál, 
audity, publikace, 
duševní vlastnictví, …)

Šablona pro návrh rozpočtu http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020
/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf

Výše grantu
- u projektů typu RIA, IA, (+ CSA, ERC)

Součet všech kategorií uznatelných nákladů:

přímé náklady - osobní náklady 

- subdodávky

- ostatní přímé náklady 
(cestovné, dl. majetek, ostatní zboží a služby, …)

+ 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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Na co myslet při plánování rozpočtu? 
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� jedná se o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se odvíjí 

maximální výše grantu 

� možné přesuny rozpočtu v průběhu realizace projektu (mezi kategoriemi 

nákladů, mezi partnery), pokud nejsou ovlivněny práce na projektu - bez 

dodatku ke GA 

� při plánování výše os. nákladů zohlednit růst mezd dodržovat zavedenou 

běžnou praxi na instituci

� komunikovat s personálním a účetním oddělením 

� uvést všechny subdodávky 

� nezapomenout na náklady na audit (je-li relevantní)

� náklady spojené s přípravou projektu jsou neuznatelné

� náklady je nutné plánovat v EUR (celá čísla)

� vytvořit polštář pro vývoj kurzu 
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Platby v projektu
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• zálohová platba  
- na začátku projektu
- automatický odvod do garančního fondu (GF)

• průběžné platby 
- max. do výše 85 % schváleného příspěvku EU (GF 5 % a zádržné 10 %)
- po schválení průběžných zpráv EK (obsahují finanční výkazy)

• platba zůstatku 
- závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem 

(vč. převodu z garančního fondu a zádržného)
- po schválení závěrečné zprávy

koordinátor
Evropská 
komise

partneři

Grantová 
dohoda

Konsorciální 
smlouva
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= elektronické prostředí pro administraci projektů RP
= centrální zdroj informací o RP (dokumenty, výzvy, …)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 11

Osobní ú čet

Role v projektu

PIC kód instituce

LEAR

Finanční dotazy:

matouskova@tc.cz

supalkova@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


