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ZÁPIS: IGLO ERC na téma financování paušálními částkami  
 

Datum: 19.1.2023 

Místo konání: Brusel 

Zapsal/a: Denisa Fančová, senior konzultant pro výzkum 

 

Dne 19. ledna 2023 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na Evropskou radu pro 

výzkumu na téma využívání financování paušálními částkami (tzv. lump sums). Novinku, která se bude 

týkat ERC Advanced Grants (AdG), prezentovala vedoucí výkonné agentury ERCEA, Laurence Moreau. 

Diskuse o zavedení paušálních částek pro AdG probíhá již od listopadu minulého roku a oficiální 

schválení pracovního programu ze strany Vědecké rady se očekává v průběhu února. Ke zveřejnění 

pracovního programu ERC na rok 2024 dojde v průběhu června/července 2023. 

 

Hlavním důvodem pro zavedení paušálních částek je zjednodušení administrativní zátěže jak pro 

příjemce grantů, tak i pro EK a snaha vyhnout se finančním chybám. Právě zjednodušení administrativy 

má výzkumníkům umožnit věnovat více času vědeckému obsahu projektu. Zároveň příjemcům odpadá 

povinnost vedení finančních záznamů, jako jsou pracovní výkazy, výplatní pásky či doklady prokazující 

skutečné náklady. I nadále však budou probíhat technické audity projektů.  

 

Žadatele o AdG budou moci výši požadované finanční částky definovat přímo ve svém projektovém 

návrhu (tj. ve výzvě k předkládání návrhů není stanovena žádná jednorázová částka, jako je tomu v 

případě PoC). Žadatel tak v návrhu projektu odhaduje skutečné náklady, které 1. podléhají stejným 

pravidlům způsobilosti jako u grantů; 2. musí být v souladu s běžnými postupy hostitelské instituce; 3. 

musí být přiměřené vůči projektu; a 4. musí být v souladu s projektovým návrhem a nezbytné pro 

navrhované aktivity. 

 

Rozdíly mezi financováním paušálními částkami a financováním prostřednictvím grantů: 

 

Za účelem lepšího seznámení ERC komunity s novým systémem financováni uspořádá ERCEA sérii 

webinářů.  

 

V porovnání s ostatními částmi Horizontu Evropa, budou pro paušální částky v rámci AdG platit určitá 

specifická pravidla:  

Totožné:  Rozdílné:  

Hodnotící kritéria Režim plateb: jedna zálohová platba a jedna 

konečná platba 

Stejné podávání zpráv o pokroku Náklady jsou posuzovány a schváleny před 

podpisem grantové dohody 

Platba nezávisí na úspěšném výsledku, ale na 

dokončení činností 

Zaplacená částka není založena na skutečně 

vynaložených nákladech, ale na realizaci 

projektu 

 Žádné finanční ex post kontroly 
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• Cílem ERC je poskytnout větší předběžné financování ve výši 80–85 % celkového rozpočtu. 

• Jeden pracovní balíček na projekt a žádné výstupy nebo milníky; 

• ERC stále diskutuje o tom, jak bude fungovat přenositelnost grantu v případě, že bude 

existovat pouze jeden pracovní balíček; 

• Kritérium excelence zůstává jediným hodnotícím kritériem.  

Q&A: 

- Máte od generálního ředitelství souhlas pro zavedení pouze jednoho pracovního balíčku a vyšší 

míry předfinancování? 

- Ještě stále probíhá diskuse, neoficiálně byl však tento model již schválen. Pokud by výše 

předběžného financování představovala pro hostující instituci problém, může dojít k několika 

průběžným platbám. 

 

- Budou k dispozici nějaké pokyny pro PI při rozdělování rozpočtu v případě přenesení grantu na 

jinou organizaci?  

- Řešení je stále předmětem diskuse. Návrhem je pro tyto situace zavést 2 pracovní balíčky.  

 

- V případě žádostí o dofinancování (např. na velké vybavení) bude existovat zvláštní ustanovení 

nebo pouze zahrnutí těchto nákladů do paušální částky? 

- Stále v jednání. V každém případě dodatečné financování zůstane i nadále. 

 

- Může panel v průběhu hodnocení snížit paušální částku? 

- Ano, proces je stejný jako při financování prostřednictvím grantů. Konečné rozhodnutí přijímá 

porota. 
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