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Univerzitné centrum 
pre medzinárodné projekty

• V roku 2015 vznikla na UMB organizačná jednotka Rektorátu UMB: UCMP –
Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (www.ucmp.umb.sk)

• Ciele UCMP: 
• zvyšovať informovanosť o EÚ programoch (H2020, Erasmus+, COST, Interreg...)
• zvyšovať účasť pracovníkov UMB v medzinárodných výskumných projektoch;
• poskytovať pomoc pri príprave medzinárodných výskumných projektov;
• vytvárať podmienky pre tvorivých zamestnancov pri implementácii medzinárodných

projektov;
• budovať projektovú kultúru na UMB.

www.umb.sk/o-nas/informacie/celouniverzitne-pracoviska/univerzitne-
centrum-pre-medzinarodne-projekty-ucmp/

http://www.umb.sk/o-nas/informacie/celouniverzitne-pracoviska/univerzitne-centrum-pre-medzinarodne-projekty-ucmp/


UCMP: aktuálne čísla

Podpora UCMP v programoch: 

• Rámcové programy, Horizont (H2020)

• Interreg Central Europe; COST (nie individuálna mobilita)

• Erasmus + / KA 2, KA3 (nie individuálne mobility)

• ukončené projekty: 17 (z toho 9x FP 7, 2 x H2020)

• aktuálne projekty: 12 (z toho 4 H2020)

• výhľadovo r. 2020 celkovo:     15  (z toho 4 H2020)



Činnosti UCMP

• informačné dni pre zamestnancov UMB
• šírenie aktuálnych informácií o možnostiach zapájať sa do výskumných

projektov medzi pracovníkmi UMB (intranet UMB)
• kurzy týkajúce sa prípravy projektov
• vyhľadávanie partnerstiev
• individuálne poradenstvo k projektovým zámerom
• účasť na školeniach relevantných grantových schém
• komplexná administratívna podpora schválených projektov
• príprava a tvorba metodických pokynov k jednotlivých grantovým

schémam (aj H2020).



Metodické pokyny UMB 
na podporu medzinárodných výskumných projektov

- Metodický pokyn na podporu a implementáciu medzinárodných projektov na UMB v BB

- Metodický pokyn o evidencii projektov

- Metodický pokyn na podávanie a implementáciu medzifakultných projektov

- Metodický pokyn, týkajúci sa čerpania personálnych výdavkov v projektoch Erasmus+ (K2, K3) – v 
pripomienkovom konaní

Dôležité: 

Spolupráca riešiteľov s UCMP na konkrétnom projekte je dobrovoľná = závisí od rozhodnutia
príslušnej súčasti UMB a vedúceho riešiteľa projektu.

Metodické pokyny sa týkajú iba projektov v správe UCMP.



Metodický pokyn na podporu a implementáciu medzinárodných 
projektov na UMB

Metodický pokyn z roku 2015 (upravený v 2018): 

1. predstavuje nástroje, slúžiace na podporu a odmeňovanie pracovníkov
(pedagogických, výskumných, ako aj administratívnych), ktorí sa aktívne zapájajú do výziev 
európskych rámcových programov a ďalších medzinárodných výskumných grantových schém. 

- podpora: príspevok na oprávnené a nevyhnutné náklady pri tvorbe projektového návrhu 

- odmena: za podanie projektu H2020 v pozícii koordinátora/ odmena pre riešiteľský tím 
úspešného projektu  (príspevok nie je nárokovateľný)

2. určuje pravidlá

a) prerozdelenia personálnych výdavkov 

b) prerozdelenia a využitia nepriamych nákladov (pri implementácii projektov Horizontu 2020 
a iných medzinárodných výskumných projektov)



Metodický pokyn na podporu a implementáciu medzinárodných 
projektov na UMB

• Špecifikuje rozdelenie personálnych a nepriamych 
výdavkov v projektoch H2020 podľa toho, v ktorej fáze sa 
projekt nachádza.

• V zmysle metodického pokynu sa vypracúvajú: 
a) Návrhy prerozdelenia personálnych a nepriamych 

výdavkov pre H2020 po schválení projektu
b) Návrhy prerozdelenia personálnych a nepriamych 

výdavkov pre H2020 na UMB počas implementácie 
projektu

(schéma 1, schéma 2)



Pravidlá prerozdelenia personálnych výdavkov 
a nepriamych nákladov 

Schválenie projektu

Informačný návrh na prerozdelenie Informačný návrh na prerozdelenie 
personálnych výdavkov nepriamych nákladov

Návrhy obsahujú: 

- predpokladanú výšku celkových personálnych výdavkov / nepriamych nákladov

- algoritmus prerozdelenia

- periodicitu vyplácania formou refundácií (štvrťročne, 1x ročne apod., podľa finančných reportov, apod.)

Návrhy pripravuje finančný manažér projektu spolu s hlavným riešiteľom, schvaľuje riaditeľ UCMP

Na vedomie vedeniu príslušnej súčasti UMB, kam projekt patrí (tajomník / tajomníčka), prodekani pre 
vedu a výskum a kvestor UMB. 

Schéma 1



Pravidlá prerozdelenia personálnych výdavkov 
a nepriamych nákladov

Počas implementácie projektu:

Návrh na rozdelenie personálnych Návrh na rozdelenie nepriamych
výdavkov projektu nákladov projektu

- v pravidelných intervaloch (stanovených po dohode s hlavným riešiteľom projektu)

- Pri personálnych výdavkoch na základe reálne vzniknutých personálnych výdavkov (Direct costs) za 
dané obdobie (na základe timesheetov) = sledujeme osobomesiace a priemernú ročnú hodinovú mzdu, 

- Pri nepriamych výdavkoch na základe reálnych personálnych výdavkov (Direct costs) a  ostatných 
priamych výdavkov (Other direct costs)

Návrhy pripravuje finančný manažér projektu spolu s hlavným riešiteľom, schvaľuje riaditeľ UCMP

Na vedomie vedeniu príslušnej súčasti UMB, kam projekt patrí (tajomník / tajomníčka), prodekani pre 
vedu a výskum a kvestor UMB. 

Schéma 2



Personálne výdavky

• Rozdelenie refundovaných personálnych výdavkov by malo 
reflektovať určitý vzorec, kde suma týchto výdavkov sa 
percentuálne delí medzi súčasti UMB, zapojené do riešenia a 
realizácie projektu (vrátane riešiteľského tímu projektu)

• Po refundácii personálnych výdavkov na súčasti UMB je 
následne riešiteľom vyplatená odmena (o výške rozhoduje 
vedúci pracoviska v spolupráci s hlavným riešiteľom)



Nepriame náklady

• Využitie nepriamych nákladov by malo reflektovať vzorec, kde suma sa 
percentuálne opäť rozdeľuje medzi súčasti UMB, zapojené do riešenia a 
realizácie projektu, napr.: 

• pre riešiteľov projektu na pokrytie všetkých nákladov nepriamo súvisiacich 
s riešením projektu, ktoré sa môžu vyskytnúť počas jeho implementácie; 

• pre fakultu (režijné náklady);

• pre pracovisko UCMP (náklady spojené s administráciou projektu – napr. 
refundácia mzdy a odvodov finančného manažéra a ostatného obslužného 
personálu);

• pre Rektorát UMB (režijné náklady, refundácia mzdy a odvodov ostatného 
obslužného personálu).



Ďakujem za pozornosť


