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Dne 14. prosince 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO pro implementaci, v rámci
kterého Ulrich Genschel (GŘ RTD) představil využívaní paušálních částek v rámci programu Horizont
Evropa.
Hlavním důvodem pro zavedení paušálních částek v programu H2020/HEU bylo zjednodušení
administrativy a snaha vyhnout se finančním chybám. Právě zjednodušení administrativy má
výzkumníkům umožnit věnovat víc času vědeckému obsahu projektu. Paušální částky byly poprvé
testovány v pracovním programu H2020 pro rok 2018 a následně i pro rok 2020. Celkově se jednalo o
16 výzev napříč různými typy akcí, oblastmi a velikostmi. Celkově bylo do těchto výzev podáno 1600
projektových žádostí, z nichž nakonec 500 podepsalo grantovou smlouvu na paušální částky. Na základě
předběžných informací sesbíraných Evropskou komisí (EK) se ukazuje, že zavedení paušálních částek
nemá negativní vliv na žádný typ organizací zastoupený v projektech a také žádným způsobem
neovlivňuje výšku financování určenou pro jednotlivé typy organizací.
V rámci programu H2020 byly testovány dva typy paušálních částek: 1. výzvou stanovené fixní paušální
částky a 2. paušální částky stanovené konsorciem. EK preferuje první typ, jelikož to vede k jednotnějším
rozpočtům na projekt.
Projekty financované přes paušální částky mají obvykle vyšší počet pracovních balíčků (WP), aby
zohlednily společnou odpovědnost za nedokončenou práci a zajistily platby za dlouhodobější aktivity na
konci každého reportovacího období. Dlouhodobé pracovní balíčky, které obvykle kopírují délku
projektu (jako např. management), mohou být rozděleny tak, aby bylo možné vyplatit platby na konci
každého reportovacího období. Nedokončené WPs mohou být přesunuty a dokončeny v následujícím
reportovacím období. V případě, že se v průběhu trvání projektu WP nepodaří naplnit, může být
vyplacena částková platba zodpovídající rozsahu vykonané práce. O stanovení částečné platby bude
kromě projektového úředníka rozhodovat i právní oddělení GŘ RTD.
Co se týče ex-ante kontroly po ukončení projektu, jediné kontroly, které mohou být prováděny, jsou
kontroly řádné technické implementace. Jelikož nejsou v případě projektů financovaných
prostřednictvím paušálních částek vykonávané žádné dodatečné finanční audity, není potřeba
zachovávat výplatní pásky, výkazy práce, pracovní smlouvy a jiné.
Co se týče změn do budoucna, v rámci EK se interně diskutuje o zvýšení počtu stran pro projektové
návrhy žádající financování prostřednictvím paušálních částek. Rozdělení rozpočtu pro jednotlivé
WP/příjemce bude nově součástí formuláře žádosti o grant, a nebude tak evidován jako separátní
excelovský dokument. Také se očekává větší flexibilita tak, aby bylo prostřednictvím dodatků ke smlouvě
možné v průběhu realizace projektu upravovat WPs a paušální částky pro ně udělené. V rámci
aktualizace pracovního programu v dubnu 2022 se očekává mírné navýšení výzev s možností financování
prostřednictvím paušálních částek na rok 2022 na 5 %, zatímco v roce 2030 může procento výzev
nabízejících tento typ financování dosáhnout až na 50 % všech otevřených výzev.
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