 Dotazy a odpovědi
1. 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. Není toto
omezení příliš striktní? Snižuje se tím šance uspět v evropském ERC.
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.
MŠMT však nemůže zabránit řešiteli, aby se přihlásil do výzvy ERC. Jak je uvedeno v podmínce 1.4.6.,
uchazeč (příjemce) je odpovědný za to, že nedojde k dvojímu financování shodných aktivit z veřejných
prostředků. Pokud by tedy byl podán návrh projektu během doby řešení ERC CZ, byl by příjemce
povinen tuto skutečnosti neprodleně nahlásit MŠMT. Pokud by uchazeč navíc uspěl a získal podporu
z programu ERC, posoudilo by MŠMT míru shody obou projektů. V případě shody v plném rozsahu
bude projekt ERC CZ předčasně ukončen a smluvní strany se budou řídit ustanoveními smlouvy o
poskytnutí podpory (odstoupení od smlouvy, vypořádání dotace).
2. Uplatňujeme full cost. 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.
3. 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 a doplňkových nákladů.
4. Patří DPH do uznaných nákladů projektu?
Pokud uchazeč uplatňuje odečet DPH, nelze DPH považovat za uznaný náklad. V opačném se o uznaný
náklad jedná.

 K formulářům
Obecně:
5. Ne všechny formuláře mají předepsané kolonky pro podpis, máme tedy počítat s podpisem všech
formulářů a příloh, nebo jen těch, kde jsou ty kolonky předdefinované
Podepisují se jen strany, kde je podpis předepsaný, tj. úvodní strana, čestná prohlášení.

6. Na titulním listu i v záhlaví jednotlivých dokumentů se předpokládá vyplnění kódu projektu LL16 ..
.., prosím o informaci, co vyplnit
Zde prosím nevyplňujte nic, vyplní MŠMT – pořadová čísla projektů.
7. Na titulním listu má být doplněno číslo veřejné soutěže, myslí se tím pořadové číslo 3, nebo má
soutěž ještě nějaké jiné číslo;
Soutěž má číslo SMSM2016LL1 (dle informačního systému VES).
8. Název projektu na titulním listu můžeme uvést shodný s názvem návrhu projektu do ERC ADG (tj.
v AJ)? Anebo musí být přeložený do ČJ?
Název projektu by měl být shodný s původním názvem projektu a přeložený do češtiny (Informační
systém VaVaI vyžaduje českou i anglickou verzi).
9. Jakým způsobem vyplňovat formulář Z (i ostatní formuláře), kde je ve formuláři uveden nadpis a
popis, co má být v textu dále uvedeno? Necháme texty ve formulářích beze změny a pouze pod ně
dopíšeme příslušný požadovaný text, který má být doplněn?
Není striktně předepsáno, zda pomocný (návodný text) ponechat či vymazat. Pro lepší přehlednost
doporučujeme druhou variantu.
Formulář Z:
10. Chápeme to správně, že indikátor „počet nově zahájených mezinárodních projektů nebo projektů
mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za účasti členů
řešitelského týmu“ může být naplněn hodnotami i dříve než v posledním roce realizace projektu a
řešitel pouze nesmí v prvních čtyřech letech realizace podat věcně obdobný návrh do ERC?
Ano, zde lze uvést i související projekty – nově navázaná spolupráce v rámci plnění projektu, pokud
předpokládáte, že k ní dojde.
11. Uvádíte, že plán výsledků – předpokládané hodnoty indikátorů jsou smluvně závazné a zároveň, že
povinné je pouze dosažení 29 výsledků v součtu za celý projekt. Můžete nám prosím upřesnit, co
se tedy stane, když nebudou v některém z let naplněny plánované hodnoty?
Každoročně se odevzdávají průběžné zprávy, v rámci kterých lze upřesnit (zdůvodnit změnu, nesplnění,
časový posun) postup, cíle, aktivity. Závazné je splnění 29 výsledů za celé období.
12. Plánovanými výsledky budou především publikace, do jaké míry podrobnosti je nutné zacházet při
zpracování částí IV. a V.
Postačí shrnutí toho, čeho chce projekt dosáhnout – včetně těch dopadů (výsledků), které nejsou
uváděny v RIVu – např. výchova mladých pracovníků, zapojení studentů apod. V části V. půjde
pravděpodobně o autorská práva, která budou řešena podle příslušných zákonů.
Formulář Z-UN:
13. U přílohy Z-UN zmiňujete cenové nabídky – do jaké míry je Vaše doporučení cenové nabídky
předložit závazné?

Tady odkazuji na ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění: V případě, že v
projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení hmotného nebo nehmotného
majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu
a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
14. Opravdu je první část celkových uznaných nákladů v tis. Kč a celkové uznané náklady na rok 2016
jsou požadovány v Kč – rozdíl v jednotkách je záměrný?
Ano, jde o záměr.
15. Pokud se v roce 2016 nestihnou vyčerpat všechny prostředky, je možné je převést do dalších let?
Jelikož se tyto podmínky u poskytovatelů liší, prosím rovněž o upřesnění, zda se za vyčerpané se
považují prostředky vyplacené v roce 2016, nebo náklady spadající do roku 2016.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 se pravděpodobně začne řešit až od listopadu, je třeba uvážlivě
plánovat – dát do nákladů jen takové částky, které lze vyčerpat. Převést do dalšího roku lze 5% v rámci
fondu účelově určených prostředků.
16. Jaká je provazba původního rozpočtu v ERC grantu a stávajícího návrhu projektu do ERC CZ
o jsme striktně limitováni částkou z původního grantu – pokud ano, jakým kurzem máme
přepočíst na Kč?
Použijte aktuální kurz v době podání projektu. Částka se může tím pádem od původní lišit. Je rovněž
možno se odchýlit směrem dolů nebo nahoru v případě, kdy bude tento požadavek v návrhu řádně
zdůvodněn (zejména v oblasti kapitálových nákladů se může stát, že původně plánovaná investice již
byla zakoupena, nebo naopak je potřeba koupit modernější – dražší).
o

do jaké míry jsou pro nás zavázné částky uvedené na úrovni jednotlivých kapitol
rozpočtu, jak se v tomto kontextu vypořádat se skutečností, že je zde jiné procento
režijních nákladů

Viz výše.
17. Způsobilost osobních nákladů – jsou způsobilé i odměny, respektive adekvátní část odměn
vyplacená výzkumníkům ve vazbě na jejich úvazek v projektu?
Ano – výše odměn musí být v místě obvyklá (odpovídat vnitřním předpisům instituce).
18. V zadávací dokumentaci v odst. 3.3.3 Podpora se uvádí, že intenzita podpory nesmí přesáhnout
100% způsobilých nákladů pro základní výzkum. Znamená to tedy (v našem případě se jedná o
základní výzkum), že do formuláře Z-UN mohu uvést výši požadované podpory vždy shodnou s výší
způsobilých nákladů pro danou kategorii?
V případě, že se jedná o projekt základního výzkumu, rovnají se (mohou se rovnat) uznané náklady
projektu poskytnuté podpoře – sloupce budou shodné.
19. Nikde není uvedena maximální výše požadované dotace, resp. způsobilých nákladů. Můžeme tedy
žádat o stejnou (resp. téměř stejnou) částku, jako v původním projektu ERC ADG?
Maximální výše není stanovena. Návrh projektu by měl být shodný s původním návrhem, přičemž
uznané náklady lze v odůvodněných případech upravit (viz výše).

20. Ve formuláři Z-UN, příloha UN-2016 se rozepisují způsobilé náklady a požadovaná podpora v 1.
roce řešení. Pokud budeme mít zahájení realizace projektu např. 1.10.2016, pak jsou myšleny
náklady ve zbývajících 3 měsících roku 2016, tj. do 31.12.2016? Anebo se myslí náklady za prvních
12 měsíců realizace projektu (tj. v našem případě za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017)?
Podpora je poskytována na kalendářní roky, to znamená, že na rok 2016 lze nárokovat finance jen na
část roku.
Formulář P
21. Je pro malé v.v.i. relevantní organizační začlenění řešitelského pracoviště na nižší úrovni než je
úroveň ústavu jako celku? (má provazbu i na formulář P-3, kde jsou také požadovány informace
k řešitelskému pracovišti)
Lze popsat začlenění řešitelského pracoviště do určitého týmu, laboratoře… Ve formuláři P3
nevyplňujte, pokud není ústav rozčleněn na organizační jednotky (oddělení, u VŠ fakulty).
22. část II. složení řešitelského týmu – pokud v tento okamžik neznáme všechny členy jmenovitě, do
jaké míry detailu vyplňovat další informace o nich?
Uveďte jmenovitě jen ty členy týmu, kteří jsou známi. Lze uvést, že v plánu jsou ještě další osoby (např.
2 doktorandi, odborník ze zahraničí apod.).

