FAQ

ERC CZ

1) předpisem. Je třeba tuto metodiku předložit ke schválení rovněž MŠMT?

U programu ERC CZ MŠMT nevyžaduje, aby „full cost metodika“ byla předkládána ke
schválení. Pokud budete uplatňovat tento model pro stanovení výše režijních nákladů, je třeba
v návrhu projektu tuto skutečnost uvést a zavázat se k jeho používání po celou dobu řešení
(nejlépe připojit další bod do formuláře P2 Prohlášení uchazeče). K návrhu projektu doložte
kopii schváleného vnitřního předpisu.

2) Jakým způsobem máme stanovit 20% režijních nákladů? Co se započítává do
základu pro výpočet?
Pokud neuplatňujete full cost metodu, jsou režijní (doplňkové) náklady omezeny na
maximálně 20% z běžných přímých nákladů tzn. nákladů na projekt s výjimkou investic.

3) Patří DPH do uznaných nákladů projektu?
Pokud uchazeč uplatňuje odečet DPH, nelze DPH považovat za uznaný náklad. V opačném se
o uznaný náklad jedná.

4) Jedna z podmínek programu ( bod 1.4.6. zadávací dokumentace) zavazuje řešitele
projektu k tomu, že v případě poskytnutí podpory na realizaci pětiletého projektu
v rámci programu ERC CZ nevyužije nejméně po dobu následujících 4 let ode
dne zahájení řešení projektu možnost opětovně znovu podat návrh věcně
shodného nebo věcně obdobného grantu k ERC v aktuálních výzvách ERC;
v případě projektu s kratší dobou realizace pak po dobu o 1 rok kratší než je doba
řešení. Jak postupovat pokud byl takovýto návrh podán již před vyhlášením
soutěže ERC CZ a jak situaci řešit v případě, že uspějeme v obou soutěžích ?
Hlavním cílem programu ERC CZ je cíleně a efektivně podpořit realizací konkrétních
projektů, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro
výzkum, ale nebudou podpořeny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Z této podmínky
jasně vyplývá, že paralelní financování téhož (nebo obdobného) projektu ze dvou zdrojů by
bylo proti smyslu programu ERC CZ.

Jak je uvedeno dále v podmínce 1.4.6., uchazeč je odpovědný za to, že nedojde k dvojímu
financování shodných aktivit z veřejných prostředků. V podmínkách programu není řešen
případ, kdy grant byl podán před vyhlášením veřejné soutěže ERC CZ, ale z výše uvedeného
vyplývá, že pokud uchazeč uspěje v obou soutěžích, musí se rozhodnout, který z projektů
bude řešit. Pokud by došlo k předčasnému ukončení již započatého projektu programu ERC
CZ, budou se smluvní strany řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí podpory (odstoupení
od smlouvy, vypořádání dotace).

