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ZHRNUTIE 

I. Európsky parlament (EP) a Rada požiadali Európsky dvor audítorov (EDA) o príspevok 

do predbežnej legislatívnej diskusie o nástupcovi programu Horizont 2020 (9. RP). Tento 

informačný dokument je odpoveďou na tieto žiadosti a zameriava sa na otázku 

zjednodušenia rámcových programov Európskej únie (EÚ) pre výskum. Naša analýza ukazuje, 

že zjednodušovanie je komplikované, a obsahuje niekoľko návrhov, ktoré majú usmerniť 

práve prebiehajúcu diskusiu o 9. RP. 

II. Opisujeme niekoľko dilem1, ktoré mali vplyv na snahy Komisie o zjednodušenie 

vykonávania programov EÚ pre výskum a inovácie. Tieto dilemy dávame do súvisu 

s koncepciou regulačného rámca, modelom financovania a so systémom účasti a využili sme 

pri tom informácie od Komisie2 a príjemcov3, ako aj z našich vlastných skúseností 

vyplývajúcich z audítorskej práce4 (príloha I a príloha II). 

III. Radi by sme upriamili pozornosť na tieto návrhy, ktoré by sa mali zvážiť, s cieľom 

usmerniť práve prebiehajúcu diskusiu o 9. RP: 1) primeraný časový odstup medzi prijatím 

právnych aktov a zavedením ich vykonávania; 2) využívanie jednorazových súm a cien; 

3) uplatňovanie usmernení ako nezáväzných pravidiel; 4) uznávanie účtovných postupov 

                                                      

1 Dilemy definujeme ako protichodné priority, medzi ktorými musí Komisia a rozpočtový orgán 
nájsť správnu rovnováhu. 

2 Napríklad webová stránka Európskej komisie (EK) pre dokumenty o hodnotení a monitorovaní 
rámcových programov (FP Programme Evaluation Monitoring Documents) poskytuje neúplný 
súbor cenných informácií. Obsahuje viac než 400 kontrolných dokumentov. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Napríklad: Európske združenie univerzít (EUA), Európske združenie organizácií v oblasti výskumu 
a techniky (EARTO), Liga európskych výskumných univerzít (LERU), neformálna skupina 
kontaktných kancelárií v oblasti výskumu a vývoja (IGLO), IDEA-league (strategické partnerstvo 
piatich popredných európskych technologických univerzít), Európske združenie manažérov 
a administrátorov v oblasti výskumu (EARMA), Helmholtzovo združenie nemeckých výskumných 
centier, Business Europe, CLEPA – Európske združenie dodávateľov automobilových 
komponentov atď. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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príjemcov a 5) uznávanie dobrých návrhov projektov predložených v rámci programu 

Horizont 2020 aj v iných programoch na základe prístupu jednotného kontaktného miesta. 

IV. Tento informačný dokument nie je audítorskou správou. V súčasnosti vykonávame audit 

výkonnosti týkajúci sa zjednodušenia v programe Horizont 2020 a zverejnenie osobitnej 

správy je naplánované na koniec roka 2018. Táto správa bude obsahovať audítorské 

posúdenie účinnosti opatrení Komisie na dosiahnutie zjednodušenia, ktoré má byť 

príspevkom do diskusie o vykonávaní 9. RP, ktoré sa začne koncom roka 2018. 

PROGRAM EÚ PRE VÝSKUM A INOVÁCIU – HORIZONT 2020 

1. Horizont 2020 je program EÚ pre výskum a inovácie s financovaním vo výške takmer 

80 mld. EUR, ktoré je k dispozícii počas siedmich rokov (2014 až 2020). Ide o jeden 

z najväčších verejných programov financovania výskumu a vývoja na svete a tvorí približne 

8 % rozpočtu EÚ5. Účastníkov možno rozdeliť do týchto skupín: univerzity, výskumné ústavy, 

malé a stredné podniky (MSP), veľké spoločnosti a verejné orgány. Doteraz bolo 

predložených viac než 130 000 žiadostí a financovanie získalo takmer 20 000 projektov6. 

2. Horizont 2020 je komplexný, pretože na jeho vykonávanie (vrátane kontroly a auditu) 

existuje množstvo právnych predpisov, pravidiel, usmernení, postupov a procesov, ako 

aj nástrojov financovania7. Zbytočná zložitosť so sebou prináša tieto riziká: nezrovnalosti (ak 

sú pravidlá zložité alebo nejasné, pravdepodobnosť ich porušenia je vysoká), neefektívnosť 

(na administratívu alebo financované projekty sa môže vynaložiť príliš veľa peňazí) 

a neúčinnosť (výkonnostné ciele možno nebudú splnené). 

3. Rada (2011) vyzvala v súvislosti s programom Horizont 2020 k „novej rovnováhe medzi 

dôverou a kontrolou“ a EP (2010) k zavedeniu prístupu, v ktorom by malo byť riadenie „viac 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Údaje poskytnuté Komisiou. 

7 Európsky parlament, správa o hodnotení vykonávania programu Horizont 2020 so zreteľom 
na jeho predbežné hodnotenie a návrh deviateho rámcového programu. „(…) odstrániť prílišnú 
zložitosť systému financovania EÚ“. (RR\1127422EN.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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založené na dôvere a vo väčšej miere tolerovať riziko“ vo vzťahu k účastníkom8. Konkrétne 

v súvislosti s programom EÚ pre výskum a rozvoj boli predložené mnohé iniciatívy 

na zjednodušenie (príloha III). Zjednodušenie je síce potrebné, no takisto je potrebná aj istá 

komplexnosť, ktorá umožní dosiahnutie cieľov politiky a náležité pridelenie finančných 

prostriedkov EÚ. 

DILEMY SPOJENÉ SO ZJEDNODUŠOVANÍM9 

Stabilita a zmena 

4. Stabilita znamená uplatňovanie toho istého súboru pravidiel v programoch pre výskum 

a inovácie, ktoré nasledujú po sebe, kým zmena si od účastníkov vyžaduje dodatočné snahy 

o prispôsobenie sa novým pravidlám. Zmena je príležitosťou na dosiahnutie zlepšení, jej 

výsledkom však môže byť aj to, že účastníci sa budú musieť prispôsobiť inému súboru 

pravidiel v rámci rôznych programov v oblasti výskumu (keďže mnohé granty v rámci 

programu Horizont 2020 budú plynúť ešte niekoľko rokov po začiatku 9. RP)10 11 (rámček 1). 

                                                      

8 Nariadenie (EÚ) č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 (Ú. v. EÚ L, 
20.12.2013, s. 109). 

9 Analyzovali sme päť dilem, existuje ich však viac, napríklad: národné záujmy a záujmy EÚ, malý 
a veľký priemysel, verejné a súkromné výdavky na výskum a vývoj a otázky týkajúce sa štátnej 
pomoci (Lamyho správa, s. 17 – 18). 

10 OECD 2010, Strategy and policies for better regulation (Stratégie a politiky pre lepšiu právnu 
reguláciu), Spojené kráľovstvo, s. 38. 

11 Európska komisia, KOM(2010) 187, 29. apríla 2010, s. 12. 
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Rámček 1 – Príjemcovia oceňujú stabilitu12  

Liga európskych výskumných univerzít (LERU) zastupuje 23 univerzít. V júni 2010 uverejnila 

poradný dokument pod názvom Dosiahnutie účinného 8. rámcového programu pre výskum 

(Towards an effective 8th framework programme for research). Dokument bol čiastočne 

odpoveďou na oznámenie Komisie o zjednodušení realizácie rámcových programov 

pre výskum. V dokumente sa uvádza (bod 27), že „optimalizácia je veľmi žiaduca v najhorších 

prípadoch, no stabilita pravidiel je sama o sebe zjednodušujúcim opatrením a uprednostňuje 

sa pred zmenou na dosiahnutie len mierne jednoduchších pravidiel. Treba sa vyhnúť príliš 

početným, po sebe nasledujúcim zmenám.“ 

Povinnosť zodpovedať sa a vlastnícka zodpovednosť 

5. Povinnosť zodpovedať sa znamená, že dôkazné bremeno o použití finančných 

prostriedkov EÚ je na príjemcovi. Vlastnícka zodpovednosť znamená spoliehanie sa, 

že príjemcovia budú riadiť a regulovať samých seba. Bolo by jednoduchšie vyplatiť granty 

na výskum bez toho, aby sa od príjemcov vyžadovalo vyvodenie zodpovednosti za verejné 

finančné prostriedky, ktoré dostali. Povinnosť zodpovedať sa je však nevyhnutná 

pre zachovanie dôvery verejnosti. Snahy o vyvodenie zodpovednosti by však mohli viesť 

k prílišnej opatrnosti pri zjednodušovaní zložitých právnych predpisov v oblasti výskumu 

a vytvárať prekážky pre výskumnú činnosť (rámček 2). 

                                                      

12 LERU, poradný dokument Towards an effective 8th framework programme for research 
(Dosiahnutie účinného 8. rámcového programu pre výskum), č. 2, máj 2010, s. 10, bod 27. 
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Rámček 2 – Výskumní pracovníci požadujú rovnováhu medzi náležitou povinnosťou 

zodpovedať sa a primeranou administratívnou záťažou  

V rámci povinnosti zodpovedať sa vyžaduje Komisia okrem preukázania riadneho finančného 

hospodárenia s výdavkami na účely monitorovania a hodnotenia aj informácie a údaje 

o ekonomickom a spoločenskom vplyve financií EÚ určených na výskum a inovácie. „Cieľom 

nadchádzajúceho rámcového programu je upraviť požiadavky na podávanie správ 

a monitorovanie, v možných prípadoch obmedziť počet kľúčových ukazovateľov výkonnosti, 

nadviazať na existujúce ukazovatele a zamerať sa na ukazovatele dosahu.“13 

Právna istota a vlastné uváženie 

6. Právna istota je dôležitá, pretože príjemcovia znášajú finančné riziko spojené 

s nesprávnym výkladom ustanovení. Právna istota znamená, že platí len jeden výklad daného 

pravidla; „(…) aby bol každý akt inštitúcií, ktorý má právne účinky, jasný, presný a oznámený 

dotknutej osobe takým spôsobom, aby táto osoba vedela s istotou rozpoznať okamih, od 

ktorého uvedený akt existuje a vyvoláva právne účinky (…)“14. 

7. Vlastné uváženie znamená iné možné a primerané výklady pravidla príslušnými orgánmi. 

Rôzne subjekty zasahujúce v rôznych momentoch životného cyklu projektu (projektoví 

úradníci a audítori v Komisii, vnútroštátne orgány15, audítori EDA) môžu požiadavky chápať 

po svojom a vykladať si ich odlišne, z čoho vyplýva riziko, že príjemcovia budú vystavení 

neistým finančným dôsledkom (rámček 3). Keď sa okrem toho na ilustráciu priestoru 

                                                      

13 Seminár zainteresovaných strán o podnetoch na ďalšie zjednodušenie vykonávania rámcových 
programov pre výskum a inovácie, Brusel, 20. októbra 2017, s. 12. 

14 Pozri vec Opel Austria, T-115/94 bod 124, kde sa odkazuje na: rozsudky Súdneho dvora 
vo veciach Administration des Douanes/Gondrand Frères a Garancini z 9. júla 1981, 169/80, Zb. 
s. 1931, bod 17; Kloppenburg/Finanzamt Leer z 22. februára 1984, 70/83, Zb. s. 1075, bod 11; 
Írsko/Komisia z 15. decembra 1987, 325/85, Zb. s. 5041, bod 18; a spojené veci Tagaras/Súdny 
dvor zo 7. februára 1991, T ‑18/89 a T‑ 24/89, Zb. s. II ‑53, bod 40. 

15 Napríklad národné ministerstvá, vnútroštátne financujúce subjekty, najvyššie kontrolné 
inštitúcie (NKI) a súkromné audítorské firmy. 
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na vlastné uváženie uvádzajú usmernenia a príklady, tieto usmernenia a príklady by sa 

nemali vykladať takým spôsobom, ktorý priestor pre možné vlastné uváženie obmedzí. 

Rámček 3 – Príjemcovia sa obávajú, že by mohli byť vystavení právnej neistote16 

Zorganizovali sme semináre s právnymi expertmi, audítormi a konečnými príjemcami 

o skúsenostiach z auditov programov EÚ pre výskum a inovácie. Príjemcovia vyjadrili 

predovšetkým tieto obavy: 

– keď sú usmernenia vymedzené príliš všeobecne, niektorí audítori môžu príklady použité 

Komisiou považovať za jediný prijateľný postup, 

– pri posudzovaní dodržiavania pravidiel musia audítori na rôznych úrovniach kontrolného 

reťazca zohľadňovať kontext a účel tých istých pravidiel, na čo môže mať vplyv 

dostupnosť informácií, 

– keď príjemcovia používajú možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú 

jednorazové sumy a paušálne sadzby, očakávajú, že aj audítori prispôsobia svoj prístup, 

– Európska komisia zmenila niektoré články vzorovej dohody o grante v rámci programu 

Horizont 2020 s retrospektívnou platnosťou na predchádzajúce projekty17, 

– v jednotlivých nariadeniach (týkajúcich sa programu Horizont 2020, Európskeho 

inovačného a technologického inštitútu (EIT)) sa nie vždy používajú tie isté definície 

a zásady. 

Záujem príjemcov a záujem EÚ 

8. Záujem príjemcov spočíva v zabezpečení preplatenia ich nákladov, kým EÚ sa zameriava 

na fond ako celok a efektívnosť prideľovania financií jednotlivým príjemcom. U príjemcov, 

                                                      

16 Seminár EDA, Brusel, 9. februára 2015 a 11. marca 2016. 

17 Príklady možno nájsť tu: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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ako sú univerzity, môžu potenciálne negatívne účinky zjednodušenia na ich príjmy vyvolať 

obavy zo zjednodušovania a odpor voči nemu, aj keď sa nakoniec ukáže, že sú tieto účinky 

pozitívne (rámček 4). 

Rámček 4 – Príjemcovia sa obávajú negatívneho finančného vplyvu18 

Uplatňovanie možností zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú paušálne sadzby, 

jednotkové náklady, jednorazové sumy a ceny, by mohlo znamenať, že niektorí príjemcovia 

dostanú v porovnaní sú súčasným stanovom väčší alebo menší objem finančných 

prostriedkov, aj keď priemerná vyplatená suma ostane rovnaká. Niektorí účastníci vyhlásili, 

že uprednostňujú súčasný (komplexný) systém preplácania skutočných nákladov, 

aj keď zjednodušené formy vykazovania nákladov znamenajú nižšiu administratívnu záťaž, 

pretože sa obávajú zníženia objemu ich financovania. 

Regionálne rozloženie a excelentnosť19 

9. Excelentnosť znamená podporu najlepších projektov v oblasti výskumu na úrovni EÚ, 

zatiaľ čo regionálne rozloženie má za cieľ znižovať rozdiely medzi jednotlivými geografickými 

regiónmi. V praxi sa niektorým geografickým regiónom darí viac ako ostatným pri vykonávaní 

programov EÚ pre výskum a inovácie a preukazovaní svojho potenciálu na dosiahnutie 

excelentnosti vo výskume (rámček 5).  

                                                      

18 Nadväzujúci seminár o zjednodušovaní zorganizovaný Komisiou v roku 2017, s. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 EP/EPRS, Rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, vývoj a hlavné údaje od 1. RP 
po program Horizont 2020 so zreteľom na 9. RP (EU framework programmes for research and 
innovation, evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9) (september 2017 – 
PE 608.697), s. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Rámček 5 – „Rozširovanie“ treba ešte ďalej riešiť  

Zistili sme, že znalostné a inovačné spoločenstvá (partneri ZIS) a finančné príspevky 

Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) sa sústreďujú v malom počte 

členských štátov. EIT vytvoril regionálne inovačné programy, mechanizmus osvety na lepšiu 

propagáciu inovácií v konkrétnych regiónoch, aby svoju podporu viac rozšíril20. 

Dilemy v súvislostiach  

10. V ilustrácii 1 sú zhrnuté uvedené dilemy. V nasledujúcich častiach sa snažíme analyzovať, 

aký vplyv mali tieto dilemy na koncepciu regulačného rámca, model financovania a systém 

účasti. 

Ilustrácia 1 – Dilemy, ktoré majú vplyv na zjednodušenie programov EÚ pre výskum 

 

Zdroj: EDA, na základe legislatívneho rámca pre program Horizont 2020.  

                                                      

20 EDA, osobitná správa č. 4/2016, body 86 a 102. 
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HORIZONT 2020: KOMPLEXNÝ SYSTÉM 

Koncepcia programu Horizont 2020 

11. Už v minulosti sme poukázali na to, že príliš zložitý právny rámec v predchádzajúcich 

rámcových programoch mohol brániť efektívnemu vykonávaniu programov21. Pri programe 

Horizont 2020 existujú dva spôsoby, ako odstrániť zbytočnú zložitosť koncepcie programov: 

prepracovať základné právne predpisy (tzv. hard law) v súlade so zásadami dobrej správy 

vecí verejných22 a/alebo vytvoriť jednoduchšie rozhranie prispôsobené reálnym 

podmienkam výskumných pracovníkov. Oba sú vhodnými metódami, ako zachovať správnu 

rovnováhu medzi nevyhnutnou byrokraciou a reálnym životom výskumných pracovníkov. 

Jedna vec je však istá: zjednodušovanie je komplikované23. 

12. V porovnaní so 7. RP ostala štruktúra súboru základných právnych predpisov24 25 26 

v programe Horizont 2020 zväčša nezmenená (príloha IV), okrem skutočnosti, že počet 

                                                      

21 Osobitná správa EDA č. 2/2013 – Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho 
rámcového programu pre výskum? Bod V zhrnutia, body 3, 89, 103, príloha II. 

22 Všeobecné zásady, ktoré súvisia s právom na dobrú správu vecí verejných zakotveným v článku 
41 Charty základných práv Európskej únie a so zásadou otvorenej, efektívnej a nezávislej 
európskej administratívy vyjadrenou v článku 298 ZFEÚ: napr. proporcionalita, spravodlivosť 
a rovnaký prístup, právna istota, snaha o neustále zlepšovanie. 

23 Európsky dohovor, záverečná správa pracovnej skupiny IX pre zjednodušenie, s. 1, 29.11.2002 
http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX 
a konečné závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie po roku 2020, s. 1. 

24 Nariadenie č. 1291/2013 L 347/104 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 
2020 – rámcový program pre výskum a inováciu 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_sk.pdf. 

25 K nariadeniu č. 1291/2013 L 347/104 bolo priložené rozhodnutie Rady L 347/965 z 3 decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_sk.pdf. 

26 Pravidlá účasti sú stanovené v (záväzných právnych predpisoch, tzv. hard law) nariadení 
č. 1290/2013 L 347/81 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe 
Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_sk.pdf
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osobitných programov sa znížil zo štyroch na jeden. Komisia však zaviedla niekoľko rozhraní 

s cieľom uľahčiť príjemcom vykonávanie základných právnych predpisov (ilustrácia 2): 

– vzorovú dohodu o grante, 

– pracovné programy (viacročné namiesto ročných pracovných programov), v ktorých sú 

ciele osobitného programu prenesené do podrobných opatrení, 

– digitálny portál pre účastníkov27. 

Ilustrácia 2 – Rozhrania medzi zákonodarcami, útvarmi Komisie a príjemcami  

 

Zdroj: EDA, na základe legislatívneho rámca pre program Horizont 2020. 

                                                      

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_sk.pdf. 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Tento portál (vstupné 
miesto pre elektronickú správu projektov v oblasti výskumu a inovácií financovaných 
z prostriedkov EÚ) nielenže poskytuje informácie štruktúrovaným spôsobom, ale formuje 
aj digitálne rozhranie pre tých, čo sú zapojení do programu Horizont 2020. 

Legislatívne 
akty 

Viacročný 
pracovný 
program

Portál 
pre 

účastníkov

Vzorová 
dohoda 
o grante

Záväzné právne predpisy

Nezáväzné predpisy

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_sk.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_sk.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Vzorová dohoda o grante 

13. Práva a povinnosti príjemcov sú stanovené v dohode o grante. Komisia vypracovala 

vzorovú dohodu o grante a anotovanú vzorovú dohodu o grante ako usmernenie 

pre žiadateľov, dostupné online. Vo výročnej správe za rok 2016 sme kritizovali dĺžku tohto 

usmernenia (ide o 750-stranový dokument)28. Komisia uviedla, že v rámci 7. RP bol ten istý 

obsah rozdelený do viacerých dokumentov, ktoré mali spolu vyše 1 000 strán29. 

14. Rozsiahle uvádzanie príkladov v usmernení príjemcom pomáha pri uplatňovaní pravidiel. 

Vzniká však riziko, že príklady môžu byť vnímané ako jediné možné riešenie pre všetkých 

príjemcov, čo môže obmedziť priestor pre ich vlastné uváženie a zabrániť zavedeniu 

vlastných postupov. 

Pracovný program 

15. Účelom pracovných programov je preniesť ciele Európskej komisie na vysokej úrovni 

do konkrétnych opatrení. Podľa našej výročnej správy za rok 201530 sú kontrolované 

opatrenia vo všeobecnosti v súlade s cieľmi na vysokej úrovni, dôvodom však môže byť 

skutočnosť, že tieto ciele sú vymedzené pomerne všeobecne. Pracovné programy sú 

pre expertov základom pre posudzovanie žiadostí predložených v rámci programu Horizont 

2020 a zúženie výberu projektov v súlade s cieľmi31. 

Portál pre účastníkov 

16. Komisia ponúka online portál pre účastníkov ako jednotnú platformu pre elektronickú 

správu žiadostí a grantov. Účelom tohto portálu pre účastníkov je pomôcť žiadateľom 

(napríklad prostredníctvom jediného asistenčného pracoviska) získať podrobné informácie 

                                                      

28 EDA, výročná správa za rok 2016, kapitola 5, bod 5.18. 

29 EDA, výročná správa za rok 2016, kapitola 5, bod 5.18 s odpoveďou Komisie. 

30 EDA, výročná správa za rok 2015, body 3.36 a 3.37. 

31 Seminár usporiadaný Dvorom audítorov v Bruseli s konečnými príjemcami v súvislosti 
s európskymi rámcovými programami, 9. februára 2015. 
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o všetkých procesoch, pochopiť časti právneho rámca programu Horizont 2020, ktoré sa 

vzťahujú na ich konkrétnu situáciu, a zabezpečiť pre ich opatrenia právnu istotu32. 

Riadenie programu Horizont 2020 

Komisia 

17. Horizont 2020 priamo riadia rôzne subjekty EÚ vrátane ôsmich generálnych riaditeľstiev 

Komisie, štyroch výkonných agentúr a siedmich spoločných podnikov (tabuľka 1)33. Podľa 

Komisie sa účastníci rámcových programov pred programom Horizont 2020 sťažovali 

na nejednotný prístup k tým istým otázkam zo strany rôznych generálnych riaditeľstiev 

a iných vykonávajúcich orgánov34. 

                                                      

32 Európska komisia, predbežné hodnotenie programu Horizont 2020, s. 27 a 59. 

33 Skupina výskumu a inovácií v súčasnosti zahŕňa osem generálnych riaditeľstiev (AGRI, CNECT, 
EAC, ENER, GROW, HOME, MOVE a RTD), štyri výkonné agentúry (EACEA, EASME, ERCEA, REA), 
jednu decentralizovanú agentúru (GSA) a sedem spoločných podnikov (BBI, Čisté nebo, ECSEL, 
FCH, IMI, SESAR, Shift2Rail). 

34 Európska komisia, správa po hodnotení 7. RP, s. 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Tabuľka 1 – Početné generálne riaditeľstvá a iné útvary zapojené do riadenia programu 

Horizont 2020 

 Programové obdobie 

Rámcový program pre výskum 
a inováciu 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 

Počet zodpovedných generálnych 
riaditeľstiev 

5 6 8 

Počet zodpovedných komisárov 4 6 8 
Ďalšie subjekty zodpovedné 
za vykonávanie 

Výkonné agentúry 

Iniciatívy podľa článku 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 spoločných podnikov 
(Artemis, ENIAC, FCH, CS, 

IMI) + SESAR 
 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 spoločných podnikov (BBI, 
CS, ECSEL, IMI, FCH, S2R, 

SESAR) 
10 zmluvných verejno-

súkromných partnerstiev 

Verejno-verejné partnerstvá 
 
 
Iné 
 

1 partnerstvo podľa 
článku 185 

 

4 partnerstvá podľa 
článku 185 

 
 

2 (EIB, EIT) 

6 partnerstiev podľa článku 
185 

10 iniciatív spoločného 
plánovania 

 
3 (EIB, EIT, hlavné iniciatívy 

FET) 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie aktualizovaných vo februári 2018. 

Jedinečná úloha spoločného centra podpory 

18. My35 aj príjemcovia36 sme už v minulosti požadovali dôsledné a jednotné uplatňovanie 

pravidiel a racionálne riadenie rámcových programov37. Odporučili sme ďalšie zlepšenia, 

ktoré viedli k vytvoreniu spoločného centra podpory38 39. Podobnú pripomienku obsahovalo 

aj predbežné hodnotenie 7. RP (2011), v ktorom sa zdôraznila potreba vytvoriť 

                                                      

35 EDA, výročná správa za rok 2016, bod 5.15. 

36 #Industry4Europa, október 2017, s. 11. LERU, Zachovanie jednoduchosti a priamočiarosti 
programu Horizont 2020 (KISS-Horizon 2020 - Keep it simple and straightforward), 
23. októbra 2015. Závery Rady (konkurencieschopnosť), 11. – 12. októbra 2010, s. 2. 

37 EDA, osobitná správa č. 2/2013 – Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho 
rámcového programu pre výskum? S. 27, bod 36. 

38 Rozhodnutie Komisie C(2013)8751 o prevádzkovom poriadku spoločného centra podpory 
pre program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020). 

39 EDA, výročná správa za rok 2016, bod 5.15 a príloha 3.2. 
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tzv. vyjasňovací výbor pre výskum, ktorý by odstraňoval právnu neistotu a odlišný prístup 

k tým istým otázkam zo strany rôznych subjektov spravujúcich granty na výskum40. 

19. Zistili sme, že Komisia skvalitnila svoje systémy kontroly, najmä v posledných rokoch, a to 

posilnením funkcie auditov ex post prostredníctvom útvaru pre spoločný audit, ktorý je 

súčasťou spoločného centra podpory41. Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) tiež 

identifikoval určité osvedčené postupy koordinácie so spoločným centrom podpory 

pre program Horizont 2020 (rámček 6). Cieľom vytvorenia spoločného centra podpory bolo 

okrem toho aj odstrániť isté nejednotné a neúčinné postupy v rámci auditov ex post. Keďže 

audity ex post v rámci 7. RP vykonávali audítorské oddelenia rôznych vykonávacích útvarov, 

existuje riziko, že k príjemcom sa pristupovalo nejednotne a/alebo že jeden príjemca mohol 

byť predmetom viacerých prekrývajúcich sa auditov42. 

Rámček 6 – Útvar pre vnútorný audit dospel k pozitívnym záverom, pokiaľ ide 

o koordinačné činnosti spoločného podniku pre palivové články a vodík so spoločným 

centrom podpory 

Pri audite, ktorý bol ukončený v decembri 2017, IAS zistil, že spoločný podnik pre palivové 

články a vodík zaviedol primerané postupy správy, riadenia rizík a vnútornej kontroly, ktoré 

účinne a efektívne podporili koordinačné činnosti so spoločným centrom podpory 

a využívanie nástrojov a služieb spoločného centra podpory. 

Rozhodovací proces 

20. Rozhodovanie o miere zjednodušenia je komplexné a vyžaduje si stanovisko nielen 

Komisie, ale aj spoluzákonodarcov: EP a Rady. V minulosti napríklad EP v kontraste s naším 

                                                      

40 Oznámenie Komisie o odpovedi na správu skupiny odborníkov o priebežnom hodnotení 
siedmeho rámcového programu, KOM (2011) 52 v konečnom znení, časť 2.5. 

41 EDA, výročná správa za rok 2016, príloha 3.2, s. 131. 

42 Útvar pre vnútorný audit (2017).  
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stanoviskom43 vyjadril obavy v súvislosti s navrhovanou jednotnou sadzbou pri preplácaní 

nákladov a povinnou paušálnou sadzbou pre nepriame náklady44 45. 

21. Podobne Rada46 predložila návrh koncepcie dodatočných odmien pre výskumných 

pracovníkov (tzv. bonusové platby) a znovuzriadila programové výbory na výber jednotlivých 

projektov, čo môže viesť k predĺženiu času do udelenia grantu. 

22. Okrem toho považujeme skutočný čas medzi prijatím základných právnych aktov 

rámcového programu a začatím ich vykonávania47 za príliš krátky, aj keď boli v prípade 

programu Horizont 2020 návrhy Komisie predložené zákonodarcom s dvojročným 

predstihom. Takýto postup sťažuje prípravu vykonávania programu. 

MODEL FINANCOVANIA 

Prechod zo 6. RP na 7. RP a program Horizont 2020 

23. V stanovisku k programu Horizont 2020 (2012) sme poznamenali, že nový model 

financovania nákladov bol „radikálne zjednodušený“48. Značná časť programu Horizont je 

však stále postavená na preplácaní vzniknutých nákladov. Možnosti zjednodušeného 

vykazovania nákladov, napríklad financovanie na základe paušálnych sadzieb a štandardnej 

stupnice jednotkových nákladov, sa v programe Horizont 2020 využívajú v súvislosti 

so značnou časťou rozpočtu, zatiaľ čo systémy založené na nárokoch, ako ceny 

a financovanie projektov jednorazovými sumami, tvoria len malú časť rozpočtu. V tabuľke 2 

                                                      

43 Stanovisko EDA č. 6/2012 z 19. júla 2012, bod 16. 

44 Európska komisia, COM(2013) 98 final z 26.2.2013, s. 27 a 6 – 7. 

45 Osobitná správa č. 1/2004 o riadení nepriamych opatrení v oblasti výskumu a technického 
rozvoja v rámci piateho rámcového programu (5. RP) pre výskum a technologický rozvoj (1998 
až 2002) spolu s odpoveďami Komisie, bod IV zhrnutia (2004/C99/01). 

46 Európska komisia, COM(2013) 98 final z 26.2.2013, s. 7 – 8. 

47 Napríklad v prípade programového obdobia 2014 – 2020 bol VFR prijatý 2. decembra 2013, 
návrhy legislatívnych aktov vypracovaných Komisiou boli prijaté 30. novembra 2011 
a legislatívne akty boli prijaté v decembri 2013. 

48 EDA, stanovisko č. 6/2012, body 16 až 19. 
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je zobrazené využívanie cien a v ilustrácii 3 vývoj modelov vykazovania nákladov 

v jednotlivých rámcových programoch. Vo svojej výročnej správe za rok 201649 sme uviedli, 

že z hľadiska celkového rozpočtu je tendencia vzniku chýb nižšia pri systémoch založených 

na nárokoch ako pri preplácaní nákladov (čo je prípad nákladov na zamestnancov50). Pri 

výdavkoch založených na nárokoch sa príjemcom uhrádzajú platby, ak spĺňajú určité 

podmienky. 

Tabuľka 2 – Ceny sa v programoch EÚ pre výskum a inovácie využívajú len v obmedzenej 

miere 

 Programové obdobie 

 2000 – 2006(1) 2007 – 2013(2) 2014 – 2020 

Ceny Žiadne menej ako 0,1 % 0,11 % celkového 
rozpočtu 

(1) V 6. RP ceny neexistovali.  

(2) V rámci 7. RP sa financoval veľmi malý počet cien uznania (napr. ceny DESCARTES), limitovaný pilotný program 
motivačných ocenení v programe v oblasti zdravia a na konci 7. RP cena pre inovátorky. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie aktualizovaných v januári 2018. 

Ilustrácia 3 – Vývoj modelov vykazovania nákladov v rámcových programoch 

 

Zdroj: EDA. 

                                                      

49 EDA, výročná správa za rok 2016, rámček 1.4, body 1.10 a 1.38. 

50 EDA, výročná správa za rok 2016, bod 5.9. 

6. RP

• preplatenie 
skutočných 
nákladov

7. RP

• preplatenie 
skutočných 
nákladov

• zjednodušenie 
za pomoci 
priemerných 
nákladov

Horizont 2020

• jednorazová 
platba

• paušálna sadzba 
pre nepriame 
náklady

• zjednodušené 
postupy 
preplácania 
nákladov

• elektronický tok 
práce

• spoločné centrum 
podpory

9. RP

• ?
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Financovanie projektov jednorazovými sumami 

24. Financovanie projektov jednorazovou sumou znamená, že po dokončení vopred 

vymedzených činností a/alebo vyprodukovaní výstupov sa uhradí stanovená suma. Pri 

jednorazových sumách sú príjemcovia, ktorí získali financovanie EÚ, zbavení povinnosti 

vykazovať náklady a nevzťahujú sa na nich ani audity ex post. Takéto financovanie má 

potenciál zjednodušiť preplácanie nákladov. Komisia testuje v rámci programu Horizont 2020 

dva pilotné projekty. Podľa prvého sa môže jednorazová suma poskytnúť na celý projekt, 

pričom jej výška bude stanovená vo výzve na predkladanie návrhov. Podľa druhého sa môže 

jednorazová suma vypočítať na základe odhadu nákladov, ktorý príjemca predloží vo svojom 

návrhu projektu. V rámci týchto systémov dostanú príjemcovia jednorazovú sumu, ak bude 

dostatočné uistenie, že činnosti zrealizovali tak, ako boli opísané v projektovom pláne. 

25. Na základe našej audítorskej práce v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti sme 

zanalyzovali usporiadanie systému financovania projektov v oblasti výskumu jednorazovými 

sumami a domnievame sa, že tento systém: 

– by mohol slúžiť ako vhodný model financovania, pričom jeho jednoduchosť by mohla 

podnietiť účasť najmä mladých výskumných pracovníkov, MSP a nových účastníkov 

v programe Horizont 2020,  

– jeho zavedenie by však mohlo byť zložitejšie, pretože by si vyžadovalo zmenu 

uvažovania členov výskumnej komunity, ktorí boli desaťročia zvyknutí používať systémy 

založené na preplácaní nákladov. Vyžaduje si tiež zmenu prístupu Komisie k výberu, 

posudzovaniu, monitorovaniu a hodnoteniu projektov. 

26. Komisia zvažuje, že by možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, ako je 

financovanie projektov jednorazovými sumami, využívala vo väčšej miere. Zatiaľ sa to 

realizuje ťažko, pretože primerané informácie o výkonnosti a kritériá výkonnosti nie sú 

k dispozícii, keďže z podstaty výskumu vyplýva, že jeho výsledky a dosah je zložité predvídať 
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a hodnotiť. Často nevznikajú priamočiaro51 a môžu sa objaviť až dlhú dobu po financovaní52. 

Používanie informácií o výkonnosti a kritérií výkonnosti je však dôležité, aby sa v súvislosti 

s financovanými projektmi v oblasti výskumu zabezpečila pridaná hodnota EÚ a dosiahli ciele 

politiky ako excelentnosť, šírenie výsledkov a spolupráca s priemyslom. 

Uznávanie účtovných postupov príjemcov53 

27. Príjemcovia môžu mať vlastné účtovné systémy a postupy, ktoré boli vytvorené v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými účtovnými štandardmi. V týchto 

právnych predpisoch a štandardoch môže byť v súvislosti s metódami účtovania nákladov 

povolený určitý priestor na vlastné uváženie príjemcov. V dôsledku toho vzniká riziko, 

že metódy príjemcov na výpočet a klasifikáciu nákladových položiek nebudú spĺňať kritériá 

oprávnenosti nákladov stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách EÚ a pravidlách 

účasti v programe pre výskum a inovácie, aj napriek tomu, že napríklad vnútroštátne 

financujúce subjekty tieto metódy uznávajú. Dôsledkom toho je, že niektorí účastníci musia 

investovať do osobitných účtovných nástrojov, keď zdôvodňujú niektoré nákladové položky 

na účely financovania v rámci programu Horizont 2020, zatiaľ čo v súvislosti s vnútroštátnymi 

fondmi toto nie sú povinní robiť. 

28. Používanie zvyčajných účtovných postupov príjemcov na účely auditu znižuje ich náklady. 

Z toho pohľadu program Horizont 2020 do určitej miery povoľuje bežnú účtovnú prax 

príjemcov54. Komisia je však opatrná, keď ide o úplné uznávanie účtovných postupov 

príjemcov, pretože by to ohrozilo uplatňovanie jednotných pravidiel pre príjemcov 

vo všetkých členských štátoch. Vnútroštátne systémy kontroly a auditu okrem toho 

                                                      

51 EDA, výročná správa za rok 2015, bod 3.24. 

52 EDA, výročná správa za rok 2015, bod 3.31. 

53 Európsky parlament, Konferencia predsedov výborov, list z 21.3.2017 o pracovnom programe 
EDA na rok 2018, s. 4. Výbor ITRE navrhol posúdiť „využitie národných účtovných systémov […] 
na účely zjednodušenia”. 

54 Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2011 o troch opatreniach na zjednodušenie vykonávania 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES a rozhodnutia Rady 
970/2006/Euratom a na zmenu a doplnenie rozhodnutí C(2007) 1509 a C(2007) 1625. 



 19 

 

vo všeobecnosti nekontrolujú náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s projektmi EÚ 

podliehajúcimi priamemu hospodáreniu. Z pohľadu Komisie je takýto postup prekážkou 

vzájomného uznávania vnútroštátnych auditov. 

Vývoj chybovosti 

29. V kapitole výročnej správy za rok 2016, ktorá sa týkala oblasti Konkurencieschopnosť 

pre rast a zamestnanosť, sme poukázali na zníženie chybovosti (z 5,6 % v roku 2014 na 4,4 % 

v roku 2015 a 4,1 % v roku 2016) (ilustrácia 4). Tento pokles však o prechode zo 7. RP 

na program Horizont 2020 vypovedá len v obmedzenej miere: 

– výdavky na výskum a inovácie tvoria len 59 % celkových výdavkov v kapitole 

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť55,  

– z 92 operácií, ktoré sme v oblasti výskumu a inovácií kontrolovali v roku 2016, 

pochádzalo 79 zo 7. RP a len 13 z programu Horizont 2020. V roku 2015 bola do našej 

vzorky vybraná len jedna operácia z programu Horizont 2020,  

– hoci výsledky týkajúce sa riadnosti predkladáme každoročne, programy v oblasti 

výskumu môžu trvať niekoľko rokov. Úpravy môžu príjemcovia a Komisia vykonávať 

počas celého tohto obdobia a pri platbe zostatku, 

– chybovosť je založená na tých chybách, ktoré sme boli schopní vyčísliť. Môžu sa 

vyskytnúť ďalšie pripomienky, napríklad o nedostatkoch systémov či nesplnení 

požiadaviek v súvislosti s dokumentáciou, ktoré nemajú priamy vplyv na riadnosť 

operácií, ktoré sme preskúmali. Tieto pripomienky zohľadňujeme v našom vyhlásení 

o vierohodnosti, ale vzhľadom na ich charakter sa nezahŕňajú do výpočtu chybovosti. 

                                                      

55 EDA, výročná správa za rok 2016, rámček 5.1. 
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Ilustrácia 4 – Odhadovaná chybovosť (%) v oblasti Konkurencieschopnosť pre rast 

a zamestnanosť (2014 – 2016) 

 
Zdroj: EDA.  

30. Zistili sme, že väčšina chýb v rámci 7. RP vznikla v dôsledku nesprávneho uplatnenia 

pravidiel oprávnenosti, z čoho vyplýva, že zjednodušenie by mohlo byť nástrojom na zníženie 

chýb56. Naše informácie o vykonávaní programu Horizont 2020 sú síce obmedzené57, pretože 

sme testovali len malý počet operácií, existujú však náznaky, že riziko nezrovnalostí 

v žiadostiach príjemcov o preplatenie nákladov, najmä v súvislosti s nákladmi 

na zamestnancov, stále pretrváva. V roku 2016 boli štyri z 13 operácií z programu Horizont 

2020 ovplyvnené chybami. Tri chyby sa týkali nesprávne vykázaných nákladov 

na zamestnancov, a to aj napriek možnostiam zjednodušeného vykazovania nákladov 

a menej prísnych požiadaviek na vedenie záznamov o pracovnom čase (tabuľka 3). Zistili 

sme tiež, že existuje riziko, že príjemcovia si nesprávne vyložia pravidlá, predovšetkým tí, 

                                                      

56 EDA, výročná správa za rok 2016, bod 1.10. Konkrétne príklady sa uvádzajú v prílohe 5.2: 
prehľad chýb s minimálne 20 % dosahom na oblasť Konkurencieschopnosť pre rast 
a zamestnanosť (EDA, výročná správa za rok 2016). 

57 Predpokladáme že operácie z programu Horizont 2020 budú tvoriť viac než polovicu vzorky 
za oblasť výskumu v našej výročnej správe za rok 2018. 
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ktorí sú s nimi nemej oboznámení, ako MSP a účastníci, ktorí sa do programu zapájajú 

prvýkrát58. 

Tabuľka 3 – Skúsenosti so 7. RP a s programom Horizont 2020 opísané vo výročnej správe 

za rok 2016 

Analýza vzorky v oblasti výskumu vo výročnej správe za rok 2016 
 7. RP Horizont 2020 Spolu 

Počet % Počet % Počet % 
Preskúmané operácie 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
z toho ovplyvnené 
vyčísliteľnými chybami 
v dôsledku neoprávnených 
nákladov 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

z toho v dôsledku 
neoprávnených nákladov 
na zamestnancov 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Zdroj: EDA. 

ÚČASŤ A EXCELENTNOSŤ 

Miera žiadostí, úspešnosť a miera účasti 

31. Miera žiadostí vyjadruje počet žiadostí podaných za členský štát alebo typ skupiny 

príjemcov. Úspešnosť vyjadruje podiel financovaných žiadostí z celkového počtu podaných 

žiadostí za členský štát alebo typ skupiny príjemcov. Miera účasti vyjadruje skutočne získané 

financovanie za členský štát alebo typ skupiny príjemcov. Excelentnosť je dominantnou 

zásadou v programe Horizont 2020 a znamená, že na základe ambicióznych výziev 

na predloženie návrhov sa vyberú len najlepšie projekty. 

Geografické rozdiely 

32. Pokiaľ ide o mieru žiadostí, z údajov Komisie vyplýva, že členské štáty EÚ-15, s výnimkou 

Luxemburska, predložili v prvých troch rokoch programu Horizont 2020 (2014 – 2016) vyšší 

                                                      

58 EDA, výročná správa za rok 2016, bod 5.5. 
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počet žiadostí ako členské štáty EÚ-1359. V prípade niektorých členských štátov EÚ-13 bola 

však miera žiadostí vyššia ako za členské štáty EÚ-15, ak sa počet žiadostí porovnáva 

s počtom výskumných pracovníkov v danom členskom štáte60.  

33. Podľa údajov Komisie sa úspešnosť žiadostí v rámci programu Horizont pohybuje 

v rozmedzí od 9 % do 18 % v závislosti od členského štátu61. Desať z členských štátov EÚ-15 

vykázalo za prvé tri roku programu Horizont najvyššiu úspešnosť žiadostí, ktorá prekročila 

priemer na úrovni 14,8 %. Ako sa uvádza v tabuľke 4, hoci sa priemerná úspešnosť 

na členský štát v posledných rámcových programoch znížila, rozdiel úspešnosti medzi 

členskými štátmi EÚ-15 a EÚ-13 pretrváva. 

Tabuľka 4 – Členské štáty EÚ-13 majú nižšiu úspešnosť(a) ako členské štáty EÚ-1562 

 Skupina krajín 

 EÚ-15 EÚ-13 

6. RP 25 % 20 % 

7. RP 22 % 18 % 

Horizont 2020 15 % 11,9 % 
(a) V pomere k počtu žiadostí. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie aktualizovaných vo februári 2018. 

34. Miera účasti je výsledkom miery žiadostí a úspešnosti. Z údajov Komisie vyplýva, 

že členské štáty EÚ-15 získali v prvých troch rokoch programu Horizont 2020 (2014 – 2016) 

približne 87,8 % z celkových finančných prostriedkov, pričom Luxembursko (0,3 %) 

                                                      

59 Európska komisia. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016 (Horizont 2020 v plnom prúde – Po troch rokoch – hlavné fakty a údaje za obdobie 
2014 – 2016), s. 12. 

60 Tamže, s. 13. 

61 Tamže, s. 20. 

62 EÚ-13 sú krajiny, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká 
republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko 
a Slovinsko. Medzi členské štáty EÚ-15 patrí Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko 
a Spojené kráľovstvo. 
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a Portugalsko (1,6 %) získali najmenší podiel, oproti približne 4,9 % za členské štáty EÚ-13 

spolu63. Zostávajú podiel financovania získali krajiny mimo EÚ-2864. V prípade niektorých 

členských štátov EÚ-13 je však miera účasti vyššia ako za členské štáty EÚ-15, ak sa výška 

financovania porovnáva s počtom výskumných pracovníkov v danom členskom štáte65. 

Z predbežného hodnotenia 7. RP66 vyplýva, že financovanie podľa členských štátov nie je 

úmerné počtu obyvateľov ani HDP. 

Rozdiely medzi skupinami príjemcov 

35. Spomedzi skupín príjemcov tvoria verejné orgány zhruba 60 % z celkového počtu žiadostí 

v rámci programu Horizont 2020, zatiaľ čo firmy predložili približne 36 % z celkového počtu 

žiadostí67. Úspešnosť firiem v programe Horizont 2020 je podobná úspešnosti vzdelávacích 

inštitúcií (13,5 %), čo je menej ako priemerná úspešnosť za všetky skupiny príjemcov 

(14,8 %)68. Celkový podiel firiem na financovaní z programu Horizont 2020 predstavoval 

za prvé tri roky 27 %, pričom verejné orgány získali zhruba 69 %69. Zvyšnú časť financovania 

dostávajú iné subjekty (nie verejné orgány ani firmy)70. 

                                                      

63 Európska komisia. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016 (Horizont 2020 v plnom prúde – Po troch rokoch – hlavné fakty a údaje za obdobie 
2014 – 2016), s. 28. 

64 Tamže, s. 26.  

65 Tamže, s. 29. 

66 Priebežné hodnotenie siedmeho rámcového programu, správa expertnej skupiny, záverečná 
správa, 12. novembra 2010, časť 5.3. 

67 Európska komisia. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016 (Horizont 2020 v plnom prúde – Po troch rokoch – hlavné fakty a údaje za obdobie 
2014 – 2016), s. 11. 

68 Tamže, s. 19. 

69 Tamže, s. 24.  

70 Tamže, s. 24.  
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Rozširujúce opatrenia a známka excelentnosti 

36. Vybraná skupina členských štátov (EÚ-13, Luxembursko a Portugalsko) a pridružené 

susedné krajiny sú oprávnené na rozširujúce opatrenia Komisie. Týmito opatreniami sa majú 

riešiť príčiny nízkej účasti uvedených členských štátov na programe Horizont 2020, a to 

poskytnutím dodatočnej podpory na navrhovanie politík, budovanie inštitúcií a kapacít, 

zlepšenie komunikácie a získavanie kontaktov a uľahčovanie potrebných štrukturálnych 

reforiem. Rozširujúce opatrenia sú zatiaľ navrhnuté tak, aby sa zameriavali hlavne na verejné 

orgány v oblasti výskumu a vzdelávania vo vybraných krajinách a súkromné firmy vrátane 

MSP a účastníci, ktorí sa do programu zapájajú po prvýkrát, nie sú priamo zahrnutí 

do rozsahu týchto opatrení. 

37. Známka excelentnosti je označenie vysokej kvality udeľované projektom, ktoré spĺňajú 

výberové kritériá, no ktoré nezískali financovanie z dôvodu rozpočtových obmedzení. Na 

financovanie všetkých návrhov, ktoré sa doteraz považovali za „excelentné“, by boli 

potrebné dodatočné finančné prostriedky v odhadovanej výške 66,3 mld. EUR71. Nástroj 

pre MSP v rámci programu Horizont 2020 bol vybraný ako prvý kandidát na realizáciu 

iniciatívy známky excelentnosti, ktorej cieľom je uľahčiť prístup nefinancovaným dobrým 

návrhom, ktoré predložili MSP, k financovaniu z iných zdrojov, napríklad z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktoré spravujú vnútroštátne orgány. Podľa 

údajov Komisie bolo návrhom projektov v rámci nástroja pre MSP, ktoré nemohli byť 

financované v programe Horizont 2020, udelených 8 781 osvedčení o známke excelentnosti. 

                                                      

71 Európska komisia, Monitorovanie rámcových programov 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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PRÍSPEVOK K ZJEDNODUŠENIU V OBLASTI VÝSKUMU PO PROGRAME HORIZONT 2020 

V ktorých oblastiach sa dá zjednodušovať? 

38. V porovnaní s predchádzajúcimi programami v oblasti výskumu považujú aplikujúci 

odborníci program Horizont 2020 za doteraz najlepší program EÚ pre výskum a inováciu72. 

Rôzne subjekty oceňujú značné úsilie Komisie o zjednodušenie a povzbudzujú 

k pokračovaniu týchto snáh7374757677. 

39. Pri našej analýze sme identifikovali tieto oblasti, v ktorých sú zjavné snahy 

o zjednodušenie: 

– lepšia dostupnosť základných právnych predpisov vďaka vytvoreniu rozhraní, ako je 

vzorová dohoda o grante, pracovný program a portál pre účastníkov (body 12 až 16), 

                                                      

72 Druhá konferencia na tému Horizont 2020: výkonnosť a ďalšie zjednodušovanie, 
28. februára 2017 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-
AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC. 

73 Európska komisia, Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, COM(2017) 358, 28. júna 2017, 
bod 4.2.3. 

74 Napríklad: EUA, From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework Programme 
for Research and Innovation (FP9) (Od vízie k akcii: čo EUA navrhuje pre nasledujúci rámcový 
program pre výskum a inováciu (9. RP)). Európska komisia, Report on the Horizon 2020 
simplification survey (Správa o prieskume o zjednodušení programu Horizont 2020), s. 28. 

75 EP, Uznesenie o udelení absolutória za rok 2015 (43). P8_TA(2017/0143), 27. apríla 2017, s. 23, 
24, 41 a 50, body 34, 43, 161 a 214. EP, výbor pre priemysel, výskum a energetiku, správa 
o hodnotení vykonávania programu Horizont 2020 so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie 
a návrh deviateho rámcového programu (2016/2147(INI)), s. 7, 19 a 30, bod 49 a návrh D1. EP, 
EPRS, Horizon 2020 EU framework programme for research and innovation, European 
Implementation Assessment (Horizont 2020 – rámcový program EÚ pre výskum a inováciu, 
posúdenie vykonávania na úrovni EÚ), február 2017 (PE 598.599). 

76 Návrh záverov Rady 5940/18 ADD1 (s. 12) o udelení absolutória za rok 2016, kapitola 5 – 
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, s. 12. 

77 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) k hodnoteniu programu 
Horizont 2020 v polovici trvania, časť 5.1 a 5.4 (INT/792), body 5.1 a 5.4. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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– vytvorenie spoločného centra podpory a jeho úloha pri zjednodušovaní, ktoré Komisiu 

motivovali k tomu, aby centru vymedzilo vedúcu úlohu pri zavádzaní jednotného 

systému pre elektronickú správu grantov v Komisii78 (body 18 až 19), 

– používanie možností zjednodušeného vykazovania nákladov, ako je financovanie 

projektov jednorazovými sumami (body 24 až 26), 

– väčšia flexibilita pri vykazovaní nákladov, napríklad vďaka čiastočnému akceptovaniu 

obvyklých účtovných postupov príjemcov (body 27 až 28). 

40. Avšak vzhľadom na inherentné dilemy opísané v tomto informačnom dokumente je 

zjednodušenie stále ťažké dosiahnuť v týchto oblastiach: 

– základné právne predpisy sú pre účastníkov stále zložité na pochopenie, hlavne pre tých, 

ktorí nie sú natoľko oboznámení s pravidlami, napríklad MSP (body 11 až 16 a 30), 

– zavedenie jednoduchších možností financovania je pre príjemcov stále ťažké (napr. 

potreba upraviť svoje postupy účtovania nákladov) a pre audítorov je ťažké ich 

kontrolovať (napr. nedostatok audítorských dôkazov). Okrem toho zatiaľ neexistuje 

presvedčivý dôkaz o súvise medzi snahami o zjednodušenie a vyčísliteľnou chybovosťou 

(body 27 až 30 a rámčeky 3 a 4), 

– úspešnosť žiadostí v jednotlivých programoch v oblasti výskumu klesá; členské štáty EÚ-

13 zaostávajú za členskými štátmi EÚ-15 (bod 33 a tabuľka 4). 

41. Podľa skupiny na vysokej úrovni pre programy v oblasti výskumu79: „V programe 

Horizont 2020 sa dosiahlo pozoruhodné zjednodušenie“ a odporúča sa „pokračovať 

v zjednodušovaní“80. Z našich skúseností z auditov zjednodušovania vyplýva potreba 

                                                      

78 Operatívne závery zo zasadnutia správnej rady Komisie (CMB) z 26.10.2016. 

79 Nezávislá skupina na vysokej úrovni o maximalizácii dosahu programov EÚ pre výskum 
a inovácie uverejnila správu LAP-FAB-APP (júl 2017). 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want (Laboratóriá, výroba a aplikácie – 
investície do budúcnosti Európy, akú chceme dosiahnuť), Európska komisia, GR RTD, júl 2017, 
s. 18 a s. 6 (odporúčanie 7). 
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pokračovať v znižovaní záťaže na príjemcov, zosúlaďovať pravidlá s ich obvyklými postupmi, 

ktoré uznávajú vnútroštátne financujúce subjekty, optimalizovať riadiace procesy Komisie 

a vo vhodných prípadoch prijať prístup ku kontrolným činnostiam, ktorý je viac založený 

na riziku81. Ďalej odporúčame, aby sa na zníženie právnej neistoty viac zohľadňovali 

možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú jednotkové náklady, jednorazové 

sumy, paušálne financovanie a ceny.82 

Návrhy na zjednodušenie po programe Horizont 2020 

42. Z našej analýzy vyplýva, že pozornosť treba upriamiť na nasledujúce oblasti a zohľadniť 

pri tom naše doterajšie osobitné správy a stanoviská: 

Návrh 1 (stabilita a zmena) – potreba vymedziť primeraný časový odstup medzi prijatím 

právnych aktov a zavedením ich vykonávania83 84 

• príslušné zainteresované strany ako Komisia a príjemcovia potrebujú dostatočný čas 

na to, aby sa prispôsobili novému právnemu rámcu v súlade so zásadami dobrej správy 

vecí verejných (body 4, 11 a 20 až 22). 

                                                      

81 EDA, osobitná správa č. 2/2013. 

82 EDA, výročná správa za rok 2016, bod 5.31. 

83 Osobitná správa č. 2/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti 
súdržnosti na roky 2014 – 2020, bod X zhrnutia, obrázok 3, body 36 až 37, body 138 až 139, 
odporúčanie 1. 

84 Osobitná správa č. 1/2004 o riadení nepriamych opatrení v oblasti výskumu a technického 
rozvoja v rámci piateho rámcového programu (5. RP) pre výskum a technologický rozvoj (1998 
až 2002) spolu s odpoveďami Komisie (2004/C 99/01), bod VI zhrnutia. 



 28 

 

Návrh 2 (povinnosť zodpovedať sa a vlastnícka zodpovednosť) – potreba posúdiť ďalšie 

možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, ako je financovanie projektov 

jednorazovými sumami a ceny858687 

• je potrebné posúdiť ďalšie uplatňovanie možností zjednodušeného vykazovania nákladov 

na základe primeranejších kritérií výkonnosti s cieľom podnietiť širšiu účasť všetkých 

typov skupín príjemcov (napríklad MSP a noví účastníci) (body 5 a 24 až 26).  

Návrh 3 (právna istota a vlastné uváženie) – potreba vysvetliť uplatňovanie usmernení ako 

nezáväzných pravidiel88 

• používanie rozhraní, napríklad usmernení, ako doplnkov k právnym predpisom by nemalo 

obmedzovať priestor pre uváženie v súvislosti s vlastnými postupmi (body 6 až 7 

a 11 až 16). 

Návrh 4 (záujem príjemcov a záujem EÚ) – potreba viac zosúladiť ustanovenia upravujúce 

programy s účtovnými postupmi príjemcov89 

• uznávanie účtovných postupov príjemcov by sa malo presadzovať v súlade s novým 

nariadením o rozpočtových pravidlách a v odôvodnených prípadoch musí vychádzať 

z práce iných, napríklad z osvedčovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi (body 8 

a 27 až 28). 

                                                      

85 Výročná správa za rok 2016, bod 5.31, odporúčanie 1. 

86 Osobitná správa č. 2/2013 – Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového 
programu pre výskum?, odporúčanie 5. 

87 Stanovisko č. 6/2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá účasti a šírenia v programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020)“, bod XI zhrnutia – ceny, bod 36. 

88 Osobitná správa č. 2/2013 – Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového 
programu pre výskum? Bod III zhrnutia, body 26, 31 a 34. 

89 Osobitná správa č. 2/2013 – Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového 
programu pre výskum? Bod VI písm. a) zhrnutia, body 21 až 22, odporúčanie 1. 
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Návrh 5 (regionálne rozloženie a excelentnosť) – potreba uznávať dobré návrhy v oblasti 

výskumu predložené v rámci programu Horizont 2020 aj v iných európskych a národných 

programoch pomocou primeraného koordinačného mechanizmu909192 

• hodnotenie a výber dobrých návrhov v oblasti výskumu predložených v rámci programu 

Horizont 2020 by mali byť uznávané aj v iných politikách EÚ, napríklad politike súdržnosti, 

s cieľom vyhnúť sa zbytočnej duplikácii práce útvarov Komisie na základe prístupu 

jednotného kontaktného miesta a zaistiť celkovú efektívnosť procesu prideľovania 

finančných prostriedkov EÚ (body 9, 33, 35 a 37). 

                                                      

90 Osobitná správa č. 2/2013 – Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového 
programu pre výskum? Bod VI písm. b) a c) zhrnutia, schéma 5, body 31 až 34, odporúčania 2, 3 
a 4. 

91 Osobitná správa č. 2/2010 – Účinnosť schém podpory projektových štúdií a budovania nových 
infraštruktúr v rámci šiesteho rámcového programu pre výskum, odporúčanie 2. 

92 Stanovisko č. 6/2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá účasti a šírenia v programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020)“, bod 2 úvodu, bod II zhrnutia a bod 9. 
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PRÍLOHA I  

Práca EDA v súvislosti s rámcovými programami EÚ pre výskum a inovácie  

– Výročné a osobitné správy EDA v roku 2015 a 20161. 

– Osobitné správy EDA: 

• Osobitná správa č. 4/2016: Európsky inovačný a technologický inštitút musí 

zmeniť svoje mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie 

na dosiahnutie očakávaného dosahu  

• Osobitná správa č. 2/2013: Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu 

siedmeho rámcového programu pre výskum? 

• Osobitná správa č. 2/2010: Účinnosť schém podpory projektových štúdií 

a budovania nových infraštruktúr v rámci šiesteho rámcového programu 

pre výskum 

• Osobitná správa č. 8/2009: „Siete dokonalosti” a „integrované projekty” 

v politike Spoločenstva v oblasti výskumu: dosiahli svoje ciele? 

• Osobitná správa č. 1/2004 o riadení nepriamych opatrení v oblasti výskumu 

a technického rozvoja v rámci piateho rámcového programu (5. RP) pre výskum 

a technologický rozvoj (1998 až 2002) 

– Stanoviská EDA: 

• Stanovisko č. 6/2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe „Horizont 2020 – 

rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)“  

• Stanovisko č. 1/2006 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorým sa stanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých 

škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a šírenia výsledkov 

výskumu (2007 – 2013) 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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PRÍLOHA II 

Zoznam seminárov a konferencií, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci EDA 

1. Seminár pod názvom Skúsenosti z praxe s konečnými príjemcami z európskych rámcových 
programov pre výskum a inováciu 7. RP/Horizont 2020, 9. februára 2015, Brusel. 

2. Sympózium pod názvom Audit znamená načúvať. Audítorské zásady a audítorské štandardy: 
ich pôvod, súvislosti a dôsledky, 2. júla 2015, EDA, Luxemburg. 

3. Komisár zodpovedný za udeľovanie absolutória Carlos Moedas – Výskum, veda a inovácie 
za účasti Alexa Brenninkmeijera, výročná správa za rok 2014, 3. decembra 2015, Brusel. 

4. Seminár EDA, Teoretický rámec právnej neistoty konečných príjemcov dotácií EÚ, 
11. marca 2016, Brusel. 

5. Prezentácia osobitnej správy EDA o EIT, 21. apríla 2016, EP, Brusel. 

6. Výbor ITRE, výmena názorov na výročnú správu EDA za rok 2015, 10. novembra 2016, Brusel. 

7. Pracovná skupina výboru ITRE pre program Horizont 2020: Zjednodušenie a účtovný systém: 
paušálna sadzba alebo úplné náklady/spolupráca s Európskym dvorom audítorov, 8. decembra 2016, 
Brusel. 

8. EP-CONT, výmena názorov s komisárom Carlosom Moedasom, zodpovedným za výskum vedu 
a inovácie, za účasti zodpovedného člena Európskeho dvora audítorov Alexa Brenninkmeijera, 
výročná správa za rok 2015, 24. januára 2017, Brusel. 

9. Neformálna diskusia medzi zoskupením IDEA-league, Európskou komisiou a Európskym 
dvorom audítorov, 28. marca 2017, Brusel. 

10. Diskusia so skupinou IGLO, Financovanie výskumu a výročná správa EDA za rok 2016, 
7. júna 2017, Brusel. 

11. Vypočutie EP-CONT pod názvom Od 7. rámcového programu k programu Horizont 2020, 
21. júna 2017, Brusel. 

12. Neformálne stretnutie zainteresovaných strán na tému zjednodušenia budúceho rámcového 
programu (9. RP), Európske združenie univerzít (EUA), 11. októbra 2017, Brusel. 

13. Podujatie združenia EARTO o politike pod názvom Na ceste k 9. RP: maximalizácia dosahu 
výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť postavenie Európy ako globálneho aktéra, 11. októbra 2017, 
Brusel. 

14. EP-CONT, výmena názorov s komisárom Carlosom Moedasom, zodpovedným za výskum vedu 
a inovácie, za účasti zodpovedného člena Európskeho dvora audítorov Alexa Brenninkmeijera, 
výročná správa za rok 2016, štvrtok, 19. októbra 2017, Brusel. 

15. Seminár zainteresovaných strán o ďalšom zjednodušovaní vykonávania rámcových 
programov pre výskum a inovácie, 20. októbra 2017, Brusel. 
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16. Návšteva riaditeľa spoločného centra podpory (GR RTD) na EDA, 15. novembra 2017, 
Luxemburg.
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PRÍLOHA III 

 
Prehľad významných zjednodušení zavedených od 5. RP1 

5. RP – 6. RP 

‒ Zavedenie služby elektronického podávania návrhov (EPSS) cez internet 
na predkladanie návrhov a vývoj elektronických nástrojov 

‒ Zavedenie osvedčení o audite 

‒ Zavedenie kolektívnej finančnej zodpovednosti projektových partnerov 

‒ Prijatie akčného plánu na racionalizáciu a urýchlenie, ktorý obsahoval tieto hlavné 
opatrenia: skrátenie doby do uzatvorenia zmluvy, objasnenie pravidiel, skvalitnenie 
informácií, zlepšenie vnútorného riadenia 

6. RP – 7. RP 

‒ Vyjasnenie právneho rámca prijatím všeobecnej dohody o grante namiesto 
všeobecnej zmluvy 

‒ Zníženie záťaže spojenej s povinnosťou podávať správy predĺžením štandardných 
vykazovacích období za projekty (18 mesiacov namiesto 12) 

‒ Predĺženie dvoch fáz predkladania návrhov projektov 

Model financovania 

‒ Zrušenie modelu tzv. dodatočných nákladov (ktorý univerzitám neumožňoval zahrnúť 
stálych zamestnancov do nákladov na zamestnancov)  

‒ Prijatie tzv. zjednodušenej metódy výpočtu nepriamych nákladov pre príjemcov, ktorí 
nemajú úplný systém účtovania nákladov  

‒ Jednorazová suma pre partnerské krajiny v rámci medzinárodnej spolupráce (ICPC) 

Audity a kontroly 

‒ Zavedenie certifikácie ex ante vzťahujúcej sa na metodiku výpočtu priemerných 
nákladov na zamestnancov (CoMAv) 

‒ Zlepšenie systému osvedčení o audite (schválené postupy pre audítorov vydávajúcich 
osvedčenia a zavedenie tzv. osvedčenia o finančných výkazoch (CFS)) 

                                                      

1 EDA, na základe údajov Komisie (február 2018). 
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‒ Výrazné zníženie počtu CFS zavedením požiadavky minimálneho prahu pre CFS 
(375 000 EUR) 

‒ Prijatie usmernení k overeniu finančnej životaschopnosti žiadateľov, ktoré zaisťujú 
rovnaké zaobchádzanie a zvýšenú právnu istotu. Vytvorenie jednotného registračného 
systému (URF), ktorý účastníkom umožňuje predložiť svoje základné právne, 
administratívne a finančné údaje len raz. Touto úlohou bola poverená Výkonná 
agentúra pre výskum 

‒ Vytvorenie záručného fondu, ktorý umožnil reformu systému kontrol ex ante a zrušenie 
bankových finančných záruk 

‒ Prijatie troch opatrení na zjednodušenie správy grantov EÚ na výskum v rámci 7. RP 
(priemerné náklady na zamestnancov, paušálna sadzba pre vlastníkov MSP, vytvorenie 
vyjasňovacieho výboru pre výskum) (C(2011) 174 final 24.1.2011 (uverejnené 
na portáli pre účastníkov) 

‒ Zjednodušenie procesu vymáhania prostriedkov, objasnenie oprávnenosti daní 
a poplatkov spojených s odmeňovaním (C(1720) 12.12.2009 (uverejnené na portáli 
pre účastníkov) 

‒ Rozhodnutie Komisie o používaní paušálnych sadzieb na pokrytie nákladov spojených 
s pobytom, ktoré príjemcom vznikli pri cestách v rámci grantov na nepriame opatrenia 
uzavretých v siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva (2007 – 2013) 
a siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom) (2007 – 2011) 

7. RP – Horizont 2020 

Model financovania 

‒ Radikálne zjednodušený model financovania: 
o Jednotná sadzba financovania na projekt, ktorá nahradila komplexnú sústavu 

sadzieb financovania podľa kategórií organizácií a typov činností stanovenú 
pre 7. RP 

‒ Jednotná paušálna sadzba (25 %) na nepriame náklady, ktorá nahradila štyri možnosti 
vzťahujúce sa na nepriame náklady v 7. RP 

Audity a kontroly 

‒ Zníženie počtu kontrol ex ante týkajúcich sa finančnej spôsobilosti: kontrolujú sa len 
súkromní koordinátori (a nikto z ostatných partnerov, pretože ich riziká sú kryté 
záručným fondom) 

‒ Ďalšie značné zníženie počtu CFS (len jedno na príjemcu a projekt na konci, a len ak 
príspevok založený na skutočných nákladoch a jednotkových nákladov vypočítaných 
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v súlade s obvyklými postupmi účtovania nákladov príjemcu predstavujú minimálne 
325 000 EUR) 

‒ Zrušenie povinnosti zaznamenávať pracovný čas zamestnancov pracujúcich projekte 
na 100 %, zjednodušené zaznamenávanie pracovného času zamestnancov pracujúcich 
na projekte čiastočne 

‒ Jediný centrálny útvar EÚ pre audit výdavkov v oblasti výskumu a inovácií s jedinou 
stratégiou auditu pre všetky vykonávajúce subjekty; skrátenie kontrolovaného obdobia 
po uzavretí projektu z 5 rokov na 2 roky 

Práva duševného vlastníctva 

‒ Jednoduchší prevod práv duševného vlastníctva s menším zásahom Komisie (pravidlá 
účasti v programe Horizont 2020, článok 44) 

Komunikácia/IT 

‒ Portál pre účastníkov: jednotné vstupné miesto pre komunikáciu medzi príjemcami 
a vykonávajúcimi subjektmi, ktoré spravujú granty v rámci programu Horizont 2020, 
a pre expertov 

‒ Elektronická správa: bezpapierová správa grantov a zmlúv s expertmi, automatické 
bezpapierové uchovávanie a archivácia dokumentov 

Čas do udelenia grantu (osem mesiacov) 

‒ Prístup bez rokovania  
‒ Zrýchlenie administratívnych procesov 
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PRÍLOHA IV 

Základná legislatíva a usmernenia pre rámcové programy 

Typ dokumentu 
(číslo, počet strán) 

Programové obdobie 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 

Právny základ 

- nariadenia 
- pravidlá účasti 
- osobitné programy 

 

(1513/2002/ES, 33) 

(2321/2002, 12) 

3 osobitné programy (spolu: 
73 strán) 

2002/834/ES 

2002/835/ES 

2002/836/ES 

 

(1982/2006/ES, 41) 

(1906/2006, 18) 

4 osobitné programy (spolu: 
284 strán) 

2006/971/ES 

2006/972/ES 

2006/973/ES 

2006/974/ES  

 

(1291/2013, 70) 

(1290/2013, 23) 

1 osobitný program 
(2013/743/EÚ, 77 strán) 

Právne dokumenty 
na vykonávanie 

- pracovné programy 
- vzorové dohody o grante(1) 

 

 

(18 dokumentov, 994 strán) 

 

 

(7 dokumentov, 9048 strán) 

(21 dokumentov, 1554 strán) 

 

 

(3 dokumenty, 5487 strán) 

(26 dokumentov, 2897 strán) 

Usmerňovacie dokumenty 

O dohodách o grante(2) 

 

  

 

(29 dokumentov, 800 strán) 

 

(1 dokument, 750 strán) 

Iné  
Iniciatívy podľa článku 185: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Spoločné podniky: 
‒ BBI 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 
- 

(743/2008, 10 strán) 
(912/2009, 14 strán) 
(742/2008, 9 strán) 

(862/2010, 14 strán) 
 
 

(560/2014, 22 strán) 
(557/2014, 23 strán) 
(558/2014, 31 strán) 
(561/2014, 27 strán) 
(559/2014, 22 strán) 
(219/2007, 11 strán – 

zmenené 1361/2008, 6 strán 
a 721/2014, 8 strán) 
(642/2014, 25 strán) 

 
 

(556/2014, 16 strán) 
(553/2014, 13 strán) 
(555/2014, 11 strán) 
(554/2014, 13 strán) 

 
(2017/1324, 15 strán) 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie (február 2018). 
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