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Typ projektu 

 

 

 

  TWINNING = KOORDINAČNÍ A PODPŮRNÁ AKCE (CSA) 

 

 

 

→ Obecná pravidla účasti (Anotovaná modelová grantová dohoda) 

→ Specifické aspekty stanovené výzvou 
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TWINNING aktivity 

 

 

 výměny zaměstnanců 

 návštěvy expertů 

 krátkodobá školení (vč. online 
školení) 

 workshopy 

 účast na konferencích 

 organizace letních škol 

 šíření výstupů 

 … 

 

 

 

 

  

 

Základní cíle: 

 Enhance the ST capacity of the linked institutions 

 Help raise staff´s/institutions´ research profile 

vybavení, zařízení, infrastruktura 

zvyšování personální kapacity 
institucí 

výzkumné aktivity 

… 

 

 

 

 

 

 

  



Uznatelné náklady 

Přímé náklady 

 osobní náklady (administrace, networking, 

koordinace, školení, management, …) 

 subdodávky 

 ostatní přímé náklady 
– cestovné 

– odpisy vybavení, infrastruktury, jiných aktiv 

– ostatní zboží a služby (spotřební materiál, 
diseminace, IPR, audity…) 

 

Nepřímé náklady 

– pevná sazba 25 % přímých nákladů 
(bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků 
poskytnutých třetími stranami, které nebyly 
používány v prostorách účastníka) 
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N musí splnit kritéria 
uznatelnosti: 

- souviset s projektem 

- skutečně vynaložený 

- vzniknout v době trvání 
projektu  

- zanesen v účetní evidenci  

- v souladu s běžnou praxí 

- vynaložen efektivně 

- …  

 

 

 

 

 

 

jednotná sazba 
financování  

100 % 
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Třetí strany 

 

 

Výzkumníci, experti, školitelé z institucí mimo konsorcium 

 

VARIANTY: 

 Cestovní náhrady (kategorie cestovné) 

 

 Subdodávky (jde-li o běžně poskytovanou komerční aktivitu 
třetí strany = fakturace, zisková přirážka) 

 

 Třetí strany poskytující nepeněžitý zdroj (poskytování 
zdroje není běžnou komerční aktivitou třetí strany) zdarma 
nebo za úplatu (nákladová báze: např. kategorie osobní 
náklady, cestovné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

= třetí strany 
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Neuznatelné náklady  

 

 

náklady nesplňující kritéria uznatelnosti  
 

náklady spojené s kapitálovým výnosem 

jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady 

rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje 

placené úroky 

pochybné pohledávky 

kurzové ztráty 

bankovní poplatky spojené s přijetím plateb od EK 

nadměrné a lehkomyslné výdaje 

odpočitatelná DPH 

náklady vynaložené po případném pozastavení projektu 

náklady vykázané v jiném projektu financovaném z EU 
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Plánování rozpočtu (I)  

• jedná se o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se 

odvíjí maximální výše grantu  

• detailně rozmyslet všechny projektové aktivity a s nimi spojené 

náklady (audity, subdodávky, …) 

• doporučovaná výše grantu: 1 mil. EUR (max. 3 roky) 

• plánování v EUR (není definovaný směnný kurz CZK/EUR) 

• možné přesuny rozpočtu v průběhu realizace projektu mezi 

kategoriemi nákladů, mezi partnery 
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Plánování rozpočtu (II) 
- administrativní formuláře 

• náklady plánovat v EUR (celá čísla) 

• využívat nápovědy 

• cestovné 
• ostatní zboží a služby 

(diseminace, IPR, audity, …) 

X X 
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Plánování rozpočtu (III) 
- část B 
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Posouzení finanční kapacity koordinátora  
     Proposal submission Forms 



Finanční dotazy: matouskova@tc.cz, lojkova@tc.cz 

 

 

www.tc.cz      
www.fp7.cz 
www.h2020.cz  

Právní dotazy: kotoucek@tc.cz 
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