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Zdroj: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Praktický zdroj informácií

www.Access4SMEs.eu
Downloads – Publications: 

Annotated Template EIC SME INSTRUMENT PHASE 1 
& PHASE 2 GUIDE_2nd version

http://www.access4smes.eu/


Oprávnení žiadatelia

- Minimálne 3 právne 
subjekty z členských 
štátov EÚ/H2020 
asociovaných krajín

- Musia byť na sebe 
nezávislé 

Innovation Action (IA)

Príloha C pracovných programov 2018-2020 (Work Programmes - General Annexes)

SME Instrument

- For-profit MaSP
vrátane mladých 
firiem a start-upov

- Založený v členskom 
štáte EÚ/H2020 
asociovanej krajine

H2020 WP 2018-
2020 – General 

Annex C

H2020 WP 2018-
2020 – EIC Pilot

Fast Track to 
Innovation (FTI)

- Konzorcium 3 – 5 
subjektov, väčšina 
podniky, min. 60% 
rozpočtu pre 
priemysel

- Založený v členskom 
štáte EÚ/H2020 
asociovanej krajine



Definícia MaSP

Zdroj: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations



Formy nákladov

Skutočné náklady (Actual costs)

Jednotkové náklady (Unit costs)

Pevná čiastka (Lump sum)

Pevná sadzba (Flat rate)

Najvyužívanejšia forma, skutočne 
vynaložené náklady, zanesené v 
účtovníctve, podložené dokladmi!

Fixná cena za jednotku, stanovená EK –
napr. vlastníci MSP, ktorí si nevyplácajú 
mzdu

Pevná čiastka zahŕňajúca všetky náklady 
projektu (SME Instrument Fáza 1, 50.000 
EUR)

Percento počítané z oprávnených 
nákladov, napr. overheads, 25% z 
Priamych nákladov

Nie je 
povinnosť 
preukazovať 
dokladmi!

Možné využiť 
len v určitých 
oblastiach 
vymedzených 
EK!



Všeobecné kritériá oprávnenosti (čl.6.1 MGA)

• Skutočne vynaložené príjemcom

• Identifikovateľné, overiteľné, zanesené v účtovníctve príjemcu 
v súlade s národnými účtovnými štandardami a bežnou praxou 
príjemcu

• Vynaložené v dobe trvania projektu (s výnimkou N na 
poslednú priebežnú správu a záverečnú správu)

• Zahrnuté v odhade rozpočtu v Prílohe 2 GA

• Nevyhnutné pre realizáciu projektu  - Príloha 1 GA

• Vynaložené v súlade s národnou legislatívou

• Opodstatnené, oprávnené, primerané, efektívne vynaložené

Skutočné náklady (Actual costs)



Všeobecné kritériá oprávnenosti (čl.6.1 MGA)

• Cena za jednotku sa násobí počtom spotrebovaných 
jednotiek

• Vykázané jednotky musia byť využité v dobe trvania 
projektu

• Vykázané jednotky musia byť nevyhnutné pre realizáciu 
projektu  

• Počet vykázaných jednotiek musí byť identifikovateľný, 
overiteľný, zdokumentovaný

• Využitie: priemerné osobné náklady, náklady FO/vlastníkov MSP, ktorí si 
nevyplácajú mzdu

Jednotkové náklady (Unit costs)



Všeobecné kritériá oprávnenosti (čl.6.1 MGA)

• Ak ju projekt povoľuje, musí korešpondovať so sumou v 
Prílohe 2 GA

• Realizované práce musia byť v súlade s popisom v Prílohe 
1 GA

• Využitie: SME Instrument Fáza 1, financovanie vybratých akcií Coordination & 
Support Actions (CSA)

Pevná čiastka (Lump sum)

Pevná sadzba (Flat rate)

• Vypočítané na základe sadzby stanovenej v Prílohe 2 GA

• Počítané len z oprávnených nákladov
• Využitie: vyčíslenie nepriamych nákladov (25% z (priamych nákladov –

subdodávky)



Neoprávnené náklady (čl.6.5 MGA)

• Kapitálové výnosy (napr. vyplácané dividendy)
• Dlhy a s nimi spojené náklady
• Rezervy na možné budúce straty alebo výdavky
• Platené úroky (napr. úroky z pôžičky)
• Pochybné pohľadávky
• Kurzové straty
• Bankové poplatky súvisiace s prijatím platby od EK
• Nadmerné a ľahkomyseľné výdavky
• Odpočítateľná DPH
• Náklady vynaložené po prípadnom pozastavení projektu
• Náklady vykázané v inom projekte EÚ

Náklady neuvedené v rámci nákladových kategórií v odhadovanom rozpočte 
(Príloha 2 GA) v projektovom návrhu sa neskôr pri vykazovaní považujú za 

NEOPRÁVNENÉ



Príprava rozpočtu projektu – SME Instrument fáza 2

• Zdroj: Funding & Tender Opportunities portál
– How to participate – Horizon 2020: 

• Templates & Forms: 
– Proposal Templates: 

» Standard proposal template SME-PHASE 2 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-sme-2-2018-20_en.pdf


Príprava rozpočtu projektu – SME Instrument fáza 2

Nákladové 
kategórie

?



Horizon 2020 - Nákladové kategórie

Oprávnené Neoprávnené

Priame náklady Nepriame N

Osobné Subdodávky Ostatné PNFP3S

Cestovné

Odpisy vybavenia, 
infraštruktúry
Ostatné tovary a 
služby

Vnútrofaktúry



Osobné náklady (MGA, čl. 6.2)

• Na základe pracovnej zmluvy – hrubá mzda + odvody zamestnávateľa 
(superhrubá mzda)

• Pracovno-právny vzťah (PZ, dohody)

• MGA rozlišuje dva pojmy: základná odmena (basic remuneration) a dodatočná 
odmena (additional remuneration) – len u non-profit legal entities!

A.1 Osobné náklady zamestnancov 

Revízia MGA 2017!

A.2 Osobné náklady fyzických osôb pracujúcich na základe inej než PZ 

• Pracujú za tých istých podmienok ako zamestnanci, výsledky práce patria 
príjemcovi, náklady práce podobné ako u zamestnancov na projekte

A.3 Náklady na personál vyslaný treťou stranou za úplatu

A.4/A.5 Náklady fyzických osôb/vlastníkov MSP, ktorí si nevyplácajú mzdu

• 4880 EUR/143 hodín*koeficient pre krajinu (príloha 2A GA, SVK 79,7%) = 
hodinová sadzba



Odhad osobných nákladov v návrhu projektu



Odhad osobných nákladov  - človekomesiace

• Plánovaný úväzok je potrebný prepočítať na 
človekomesiace

Zamestnanec A je v inštitúcii zamestnaný na polovičný úväzok a po dobu 6 mesiacov
bude pracovať výlučne na projekte H2020. Zamestnanec B je v inštitúcii zamestnaný
na plný úväzok a z toho sa z 20% bude venovať projektu H2020 po dobu 18
mesiacov.

Využitie zamestnanca A v projekte H2020: 6 (mesiacov) * 0,5 (úväzok na projekte) = 
3 ČM

Využitie zamestnanca B v projekte H2020: 18 (mesiacov) * 0,2 (úväzok na projekte) 
= 3,6 ČM

Personálna kapacita inštitúcie potrebná na projekt H2020 je 6,6 ČM.



Odhad osobných nákladov v návrhu projektu

• Odhad založený na 
historických dátach ale 
rešpektujúci budúci 
vývoj, napr. nárast miezd

Plánovaný počet 
človekomesiacov

Odhadované 
mesačné 
náklady
v EUR

(superhrubá
mzda)

X

Napr. 5000 
EUR



Osobné náklady – odporúčaná (nie povinná) forma 
timesheetu

Zdroj: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/legal/templ/tmpl_time-records_en.pdf 



Subdodávky (B. MGA)

• Subdodávateľ sa priamo podieľa na projektových úlohách (na 
rozdiel od dodávateľa, ktorý sa vykazuje v Ostatných priamych 
nákladoch) – napr. realizácia (časti) výskumnej alebo inovačnej 
úlohy definovanej v Prílohe 1 GA 

• Všetky výdavky na subdodávky musia byť naplánované vopred 
(dodatočné schválenie subdodávok je predmetom zmeny GA)

• Náklady na subdodávky sa nezahŕňajú do základu pre výpočet 
nepriamych nákladov (na rozdiel od nákladov na dodávateľov 
– ostatné priame náklady)

• Nie sú povolené subdodávky medzi partnermi!

• Neodporúča sa uvádzať konkrétneho subdodávateľa už v 
návrhu projektu!



Finančná podpora tretím stranám (C. MGA)

• Len, ak to povoľuje výzva – kaskádové financovanie

• Forma podpory – štipendium, príspevok, nenávratná finančná 
pomoc, cena a i.

• Nevzťahuje sa na SME Instrument

Napr. inovačný projekt v oblasti udržateľného poľnohospodárstva povoľuje 
podporu konečným užívateľom (farmárom), ktorí budú testovať technológiu 

vyvinutú v projekte.



Ostatné priame náklady: cestovné (D.1 MGA)

• Vyplácanie cestovných náhrad sa riadi 
národnou legislatívou a bežnou praxou 
príjemcu

• Cesta musí byť nevyhnutná pre projekt

• Súčasťou môžu byť aj N na cestovné a 
ubytovanie externých expertov, ak je to 
vopred naplánované v Prílohe 1 GA



Ostatné priame náklady: odpisy vybavenia, 
infraštruktúry (D.2 MGA)

• Účtovné odpisy vybavenia, infraštruktúry a iných aktív

– Stanovené v súlade s bežnou praxou príjemcu, národnou 
legislatívou a medzinárodnými účtovnými štandardami

– Pomerná časť podľa využitia vybavenia v projekte 

• Prenájom a leasing

– Nesmú prevýšiť náklady na odpisy porovnateľného 
vybavenia

– Nesmú obsahovať poplatky za finančné služby (u 
finančného leasingu)

• Obstarávacia cena

– Veľmi výnimočne, len ak to umožní pracovný program!
Zásady pre nákup: najlepší pomer kvalita/cena, vylúčenie stretov záujmu, dodržanie 

národnej legislatívy a bežnej praxe príjemcu



Ostatné priame náklady: ostatné tovary a služby 
(D.3 MGA)

• Typické náklady:
– Spotrebný materiál

– Náklady na disemináciu (konferenčné poplatky, open access...)

– Náklady spojené s IPR

– Preklady

– Logistické zabezpečenie projektových meetingov (prenájom 
miestnosti, catering...)

– Audit 1. stupňa (Osvedčenie o finačných výkazoch – CFS) a i.

Tovar a služby nevyhnutné pre realizáciu projektových úloh



Ostatné priame náklady: náklady na interne 
fakturované tovary a služby (D.5 MGA)

• Napr.:
– Spotrebný materiál vlastnej výroby

– Využívanie špeciálnych výskumných zariadení (napr. superpočítač, 
elektronický mikroskop..)

– Štandardizované testovacie/výskumné procesy a i. 

Tovar a služby, ktoré sú príjemcom vyprodukované/poskytnuté priamo na 
projekt a ktorých hodnotu príjemca stanoví v súlade so svojou bežnou účtovnou 

praxou 



Nepriame náklady (E. GA)

• Pevná sadzba (flat rate) vo výške 25% z priamych nákladov 
bez:
– nákladov na subdodávky

– nákladov na príspevky poskytnuté tretími stranami, ktoré neboli
využívané v priestoroch príjemcu 

Náklady príjemcu, ktoré nie je možné priamo priradiť danému projektu alebo 
náklady, ktoré príjemca bežne radí do nepriamych nákladov

• Príjemca nemá povinnosť identifikovať, čo bolo z tejto sadzby 
pokryté, ani predkladať súvisiacu účtovnú dokumentáciu

• Výška nepriamych nákladov teda nebude pri prípadnom 
audite rozporovaná, ak bude doložená oprávnenosť priamych 
nákladov, z ktorých sa pevná sadzba počíta



Odhad ostatných priamych nákladov projektu



Odhad ostatných priamych nákladov projektu –
zdôvodnenie!



Návrh rozpočtu projektu - príklad



Naplánovanie rozpočtu – odporúčania I

• Návrh rozpočtu je indikatívny, napriek tomu by mal byť čo 
najpresnejší – vypočítava sa z neho max. príspevok EK –
zakotvené v GA (nenavyšuje sa!)

• V prípade, ak budú na konci projektu skutočné oprávnené 
náklady nižšie ako plánované, príspevok sa adekvátne zníži

• Pri plánovaní rozpočtu je nutné zohľadniť, že projekty môžu 
trvať niekoľko rokov (inflácia, rast miezd..)



Naplánovanie rozpočtu – odporúčania II

Osobné náklady:
- Správne odhadnúť kapacitu (ČM) a sadzbu za ČM

Cestovné náklady:
- Počet služobných ciest a rôzne výšky nákladov na cesty do  rôznych krajín

Odpisy:
- Existujúci dlhodobý majetok: vyčísliť pomernú výšku odpisov – doba a intenzita 

využitia
- Nový majetok: správne načasovanie nákupu (nie je možné uplatniť odpisy pred a 

po projekte)

Ostatné tovary a služby:
- Vyčísliť všetky potrebné tovary a služby, počítať s infláciou!

Subdodávky
- Zvážiť, ktoré z projektových úloh nebude príjemca schopný realizovať
- Aktivity riadne popísať a zdôvodniť, subdodávateľa nekonkretizovať!



Platby v projekte

Európska 
komisia

Koordinátor Partneri

Grantová 
dohoda

Konzorciálna 
zmluva

Zálohová platba
Pre-financing

- Priemer príspevku za 1 reportovacie
obdobie

- Odvod do garančného fondu (5% z 
celkového príspevku EK)

30 dní po 
vstupe GA 

do platnosti

Priebežné platby
Interim payment

- V závislosti od vykázaných N
- Max. 85% schváleného príspevku EK (GF 

5% a zádržné 10%)

90 dní po 
obdržaní
komplet 
reportu

Platba zostatku
Payment of balance

- Podľa celkovej finančnej situácie projektu 90 dní po 
obdržaní

záverečnej 
správy



Osvedčenie o finančných výkazoch

- Certificate on Financial Statements (CFS) 

- Tzv. audit 1. stupňa

- Overené vyúčtovanie oprávnených nákladov a príjmov 
projektu nezávislým auditorom

- Relevantné len pre tých príjemcov, ktorí obdržia od EK 
príspevok vyšší ako 325 tis. EUR (len skutočné náklady, nie 
réžie)

- Predkladá sa iba raz, ako súčasť záverečnej správy 

- Príjemca si auditora zvolí sám 

- N na CFS sú oprávnené (ostatné tovary a služby)



Národné kontaktné body pre finančné a právne 
otázky

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku: www.h2020.cvtisr.sk

Peter Beňo

Finančné otázky

peter.beno@cvtisr.sk

Lucia Dávidová

Finančné otázky

lucia.davidova@cvtisr.sk

Viera Petrášová

Právne otázky

viera.petrasova@cvtisr.sk

http://www.h2020.cvtisr.sk/


Ďakujem vám za pozornosť!

Ing. Lucia Dávidová
NCP Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému 
financovaniu, Právne a finančné otázky
Centrum vedecko-technických informácií
Tel: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 510 
E-mail: lucia.davidova@cvtisr.sk


