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ROZPOČET

RIA, IA, CSA



Rozpočet projektu 

Součást projektového návrhu → Schválení pro financování → Součást GA (Příloha 2)



Rozpočet projektu

= ODHAD způsobilých nákladů jednotlivých partnerů konsorcia (+ propojených třetích stran) v EUR

ALE!:  Maximální výše grantu (schválená v GA) nemůže být v průběhu realizace projektu navýšena. 

Čemu věnovat pozornost při plánování rozpočtu:

Běžná účetní praxe 
instituce

Finanční pravidla 
H2020

Třetí strany v 
projektu 

(subdodávky)
Inflace, pohyb 

kurzu, nárůst mezd



Významná změna 
plánu projektových 

prací (Příloha 1 GA)
Nová subdodávka –

s výjimkami

Přesun do formy N, 
kterou příjemce 
nenaplánoval v 

rozpočtu (Příl. 2 GA)

Přesuny rozpočtu

• V průběhu realizace projektu jsou možné přesuny mezi jednotlivými nákladovými 

kategoriemi i mezi partnery navzájem.

• Změna GA je v souvislosti s přesunem rozpočtu vyžadována v těchto případech:

Výjimky: osobní N, 
vnitrofaktury



NÁKLADOVÉ KATEGORIE



NÁKLADOVÉ KATEGORIE

ZPŮSOBILÉ
NEZPŮ-

SOBILÉ

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ

OSOBNÍ SUBDODÁVKY OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY IN-KIND

OSTATNÍ 

ZBOŽÍ A 

SLUŽBY

CESTOVNÉ ODPISY
VNITRO-

FAKTURY

SCHÉMA



OSOBNÍ NÁKLADY



Osobní náklady

odhad osobních nákladů

počet ČM

sazba/ČM

PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTOVÉHO NÁVRHU

X



Osobní náklady
v šabloně projektového návrhu

WP1 WP2 WP3 Total Person/

Months per Participant

1. ABC 1 6 3
10

2. XYZ …

…
Total Person/Months

Table 3.4a: Summary of staff effort (Part B)

Section 3 – Budget (Administrative forms)



OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

CESTOVNÉ

VYBAVENÍ, INFRASTRUKTURA aj. AKTIVA

OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

(INTERNĚ FAKTUROVANÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY)



Ostatní přímé náklady
v šabloně projektového návrhu

Povinně, pokud 

ostatní přímé 
náklady ≥ 15 % 

osobních nákladů

Table 3.4b: ‘Other direct cost’ items (Part B)

Section 3 – Budget (Administrative forms)

CFS, logistické zajištění projektových aktivit, tj. místnost, catering, atd., 

Open Access, překlady, náklady spojené s IPR, …

Cestovné vlastního personálu i externích expertů, …

Účetní odpisy, nikoliv pořizovací cena. 



TŘETÍ STRANY V PROJEKTECH H2020



SUBDODÁVKY



Subdodávky

• Identifikace projektových úkolů, které je nutné zadat externě a stanovení odhadu ceny 

subdodávky

• Limitovaný rozsah

• Pozor na úkoly svěřené koordinátorovi v čl. 41.2b) a na subdodávky mezi partnery 

(nejsou povoleny)

• Subdodávky naplánovat v Příloze 1 a 2 GA

• Vždy musí proběhnout výběrové řízení!!



Subdodávky
v šabloně projektového návrhu

Section 3 – Budget (Administrative forms)

- Stručný popis

- Odhadované N

4.2. Third parties involved in the project (Part B)



ZAPOJENÍ DALŠÍCH TŘETÍCH STRAN

PROPOJENÁ 3. STRANA

„IN-KIND“ PŘÍSPĚVEK (NEPENĚŽITÝ)

„MEZINÁRODNÍ PARTNER“

3



Propojená 3. strana
• právní vazba na partnera/přidružený subjekt

• vázána pravidly H2020

Section 3 – Budget (Administrative forms)

4.2. Third parties involved in the project (Part B)



Nepeněžitý příspěvek poskytnutý 3. stranou

Section 3 – Budget (Administrative forms)

4.2. Third parties involved in the project (Part B)



Mezinárodní partner

• = subjekt ze třetí země bez nároku k financování EU

• nepodepisuje GA

za projektové úkoly vykonané mezinárodním partnerem zodpovídá spolupracující příjemce

spolupracující příjemce musí zajistit, aby MP dodržoval vybraná ustanovení GA

• Jeho aktivity a rozpočet musí být popsány v Přílohách 1 a 2 GA

údaje o rozpočtu mají pouze informativní charakter a nejsou zohledněny při stanovení příspěvku 

EU

4.2. Third parties involved in the project (Part B)



NEPŘÍMÉ NÁKLADY



Nepřímé náklady 

v šabloně projektového návrhu

Section 3 – Budget (Administrative forms)

= 25 % přímých nákladů  

(bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků poskytnutých třetími stranami, které nebyly 

využívány v prostorách příjemce)

• není slovní popis



NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

• Nesplňují obecná/specifická kritéria způsobilosti podle čl. 6 GA

• Demonstrativní výčet v čl. 6 GA, včetně například výplat dividend, pokrytí 

dluhů, bankovních poplatků spojených s platbami od Komise, 

lehkomyslných výdajů, atd.



ROZPOČET

RIA – LS



Projekt financovaný formou pevné částky

• Specific proposal template for RIA 

Lump Sum actions

• PDF template of the excel Workbook 

(the excel will be available at the 

submission stage)

• Lump Sum pilot Model Grant 

Agreement (Multi-Beneficiary)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-ls2-2018-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-budget-ria-ia-csa-ls2-2018-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-pilot-multi_en.pdf


ZDROJE INFORMACÍ
Funding and tender opportunities portál

RIA, IA, CSA…



ZDROJE INFORMACÍ

D

C

B

A

H2020 online manuál

Finanční pravidla H2020

Anotovaná grantová dohoda 5.1

E-learning na českém webu H2020

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm
https://www.h2020.cz/files/svobodova/Financovani-projektu-H2020-2017_1.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/e-learning-h2020


Finanční dotazy: chvojkova@tc.cz; hlavsova@tc.cz

Právní dotazy: kotoucek@tc.cz; 

Užitečné odkazy: www.tc.cz; www.h2020.cz

H2020_Czech

Obecný email pro finanční dotazy: finance@tc.cz. 
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