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APVV A COVID-19: 
PRIPOMIENKA ODPORÚČANÍ K ČERPANIU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

Nakoľko po letnom období štandardne u riešiteľov prichádza k zrýchleniu čerpania finančných prostriedkov 
z jednotlivých projektov, dovoľujeme si pripomenúť niektoré odporúčania APVV týkajúce sa možných 
problémov z dôvodu koronavírusu: 

 Prenos finančných prostriedkov pridelených na rok 2020 do roka 2021 nie je povolený. 

 Presun finančných prostriedkov medzi položkami v roku 2020 je povolený štandardným spôsobom 
v zmysle Záväzných podmienok hospodárenia, t.j. u projektov z väčšiny (nie všetkých!) výziev možno bez 
predošlej žiadosti navýšiť akúkoľvek rozpočtovanú položku okrem miezd do výšky 5000 eur. 

 Náklady súvisiace s prezentovaním príspevku na konferencii dištančnou formou v roku 2020 (on-line 
konferencia) sa považujú za oprávnené náklady. 

 V prípade vrátenia finančných prostriedkov v roku 2020 za náklady v položkách Cestovné náklady alebo 
Služby, ktoré boli uhradené z prostriedkov poskytnutých roku 2019, má príjemca povinnosť tieto 
prostriedky vrátiť na príjmový účet APVV. 

 Finančné prostriedky čerpané na cestovné náklady (ubytovanie, vložné, letenka) v rozpočtovom roku 2020 
a vrátené po vysporiadaní na účet príjemcu sa môžu využiť v projekte aj v iných položkách pri zachovaní 
Záväzných podmienok hospodárenia. 

 Finančné prostriedky na cestovné náklady uhradené v rozpočtovom roku 2020, ktoré organizátor 
konferencie, letecká spoločnosť, prípadne hotel nevráti alebo nevráti len ich časť, všetky storno poplatky a 
obdobné náklady súvisiace so zrušením pracovných ciest z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19 budú 
považované za oprávnené, pričom riešiteľské organizácie sú povinné: 
  a) nárokovať si vrátenie finančných prostriedkov od organizácie, ktorá pracovnú cestu zrušila, 
  b) ak je to možné, využiť alternatívne spôsoby realizácie pracovnej cesty (napr. zmenu rezervácie letenky), 
  c) použiť všetky dostupné možnosti vrátenia (časti) finančných prostriedkov, 
  d) zdokladovať všetky skutočnosti týkajúce sa zrušenej cesty v nadväznosti na vyššie uvedené body. 

 Uhradené vložné na konferenciu sa v roku 2020 akceptuje v položke Služby aj v prípade, že sa riešiteľ danej 
konferencie nezúčastnil osobne (nemá schválený cestovný príkaz na túto konferenciu) a výška vložného nie 
je zvýhodnená od organizátora konferencie. 

Plné znenie odporúčaní nájdete na tejto stránke. 
 

HORIZONT EURÓPA: VEREJNÁ 
KONZULTÁCIA K PRIORITÁM 

NA PRVÉ 4 ROKY 
 

Európska komisia vyhlásila poslednú 
verejnú konzultáciu, ktorá je venovaná 
prvému strategickému plánu 
programu Horizont Európa. Na základe 
výsledkov tejto konzultácie by sa mali 
následne sformulovať priority, 
pracovné programy  a výzvy na prvé 4 
roky  tohto nového Európskeho 
programu pre výskum a inovácie. 
Prieskum je otvorený do 18.9.2020 
a link naň je pre širokú verejnosť 
dostupný na tejto stránke v jej dolnej 
časti. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
 Prameň: https://i.pinimg.com/originals/ 

ee/c6/dc/eec6dc3b1db0d3d28ba34c2e3d43c211.gif. 
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