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Často kladené otázky a odpovědi, které se týkají COVID-19 a 

implementace projektů H2020 

 

 

Technologické centrum pro Vás připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často kladené 

otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné 

pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi poskytuje přímo Evropská komise 

a jejich nejaktuálnější seznam můžete nalézt zde. Odpovědi si v tomto dokumentu můžete přečíst 

v českém jazyce s odkazy na jejich původní verzi. V případě nejasností se obracejte na adresu 

finance@tc.cz.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že se jedná o právně nezávazné informace. Základním cílem tohoto 

dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné informace, které pomohou příjemcům projektů 

programu H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které organicky vznikají v rámci současné situace.  

Připomínáme, že vždy je nezbytné obrátit se na Vašeho projektového úředníka. 

 

Evropská komise 23. listopadu potvrdila, že i v rámci podzimní tzv. druhé vlny je možné aplikovat 

článek týkající se zásahu vyšší moci a že výjimečná ustanovení s ohledem na reportování a 

odevzdávání deliverables, podpůrnou dokumentaci a prodlužování projektů stále platí.  

Níže najdete seznam FAQs, které EK potvrdila jako platné i pro druhou polovinu roku 2020, 

včetně českého doplnění s ohledem na čerpání ošetřovného (OČR) s ohledem na uzavření škol v době 

pandemie.  

 

K březnu 2021 jsou také doplněny nové odpovědi týkající se projektů MSCA IF a MSCA RISE.  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
mailto:finance@tc.cz
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Vyšší moc 

 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné aplikovat čl. 51 GA, tj. zásah vyšší moci? 

- Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in 

relation to the COVID-19 outbreak? 

- FAQ ID : 12945 

Článek 51 GA stanovuje, za jakých podmínek může být v projektu uplatněna tzv. vyšší moc. 

Předpokládá se, že situace okolo pandemie COVID-19 toto splňuje. Pokud se Vás týká, je 

potřeba (1) okamžitě informovat Vašeho PO a (2) podniknout kroky k minimalizaci veškerých 

škod nebo ušlých nákladů (tj. zrušit letenky, hotely, kontaktovat pojišťovnu). 

Komise bude posuzovat všechny případy individuálně a apeluje na nutnost notifikování ze 

strany příjemce. 

Je možné změnit téma projektu v souvislosti s bojem proti koronaviru? 

- Is there any possibility to rapidly re-direct work in on-going Horizon 2020 projects to 

help tackling the COVID-19 outbreak? 

- FAQ ID : 13119 

Pokud příjemce požádá o dodatek, aby mohl změnit zaměření grantu ve prospěch boje 

s koronavirem, Komise tuto žádost posoudí individuálně.  

Hodnocení projektů 

 

Pokračují nadále hodnocení a monitorování projektů? 

- Expert contract in the context of the COVID-19 outbreak – Are evaluations and 

monitoring reviews still taking place? 

- FAQ ID : 13072 

Hodnocení projektů – veškeré hodnocení probíhá na dálku až do odvolání, evaluátoři by měli 

obdržet bližší informace od EK. Pokud expertům již vznikly náklady (letenky, hotel), budou 

proplaceny na základě vyšší moci. Experti mají nárok na honorář i při hodnocení na dálku 

(jako kdyby se jednání konalo osobně). 

Monitorování/reviews – lze předpokládat, že se řada těchto jednání opozdí nebo proběhnou 

online. Pokud bude potřebovat dodatkovat smlouvy s experty, kteří se mají na těchto 

jednáních podílet, EK bude experty kontaktovat.  

Zpoždění projektu, prodloužení lhůt 

 

Budou prodlouženy uzávěrky pro odevzdání návrhů projektů? 

- Will the deadlines for Horizon 2020 calls be extended related to the COVID-19 

outbreak? 

- FAQ ID : 12944 

Celá řada projektů, jejichž původní uzávěrky byly v dubnu, je mají odložené. Aktuální souhrn 

prodloužení uzávěrek najdete na českých stránkách h2020.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13119;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13119;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13072;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13072;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/prodlouzeni-uzaverek-vyzev-h2020-souhrn
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POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné pozdržet/odložit začátek grantu? 

- Related to the COVID-19 outbreak, is it possible in Horizon 2020 grants to postpone the 

starting date of the action? 

- FAQ ID : 13114 

Je možné posunout termíny zahájení projektů – pokud GA ještě není podepsána, lze zvolit 

zazší termín, u projektů, kde je GA již podepsána, ale nezačaly, je možné termín posunout 

skrze dodatek GA.  

Je nutné si uvědomit, že se zazšími termíny se váže i posunutí vyplacení předfinancování.  

U projektů, kde není možné vykonávat žádnou projektovou práci, je možné požádat o dočasné 

pozastavení grantu. Po tuto dobu nelze nárokovat žádné náklady. 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak bude EK reagovat na zpoždění u deliverables či reportů? 

- Related to the COVID-19 outbreak, how will the funding bodies handle possible delays in 

submitting deliverables and reports in Horizon 2020 grants? 

- FAQ ID : 13115 

Naprostá flexibilita – včetně termínů reportů, na které jsou navázané platby od Komise. Musí 

se však počítat s tím, že s pozdějším odevzdáním výkazů se váže i pozdější platba od Komise. 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Co se stane, pokud příjemci nemohou odevzdat kompletní průběžné 

nebo finální zprávy? 

- Related to the COVID-19 outbreak, what happens in Horizon 2020 grants if beneficiaries 

cannot submit all/complete elements for their reports related to interim and final 

payments? 

- FAQ ID : 13116 

U průběžných reportů je stále potřeba odevzdat jak technickou, tak finanční část, nicméně 

technický popis může být kratší a soustředit se jen na to nejdůležitější. Ostatní je možné 

odevzdat až s dalším reportem. 

Pokud není možné na konci projektu odevzdat závěrečnou zprávu, protože kvůli současné 

situaci nebylo možné provést všechny práce, koordinátor může požádat o prodloužení grantu o 

6 měsíců.  

Pokud není možné na konci projektu odevzdat CFS, je stále možné požádat o vyplacení 

závěrečné platby, která ale bude limitovaná do částky 324.999 EUR. Případný doplatek bude 

vyplacen po přeložení CFS. 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak přistupovat k odevzdání závěrečných zpráv? 

- Due to the COVID-19 outbreak, how may beneficiaries address potential delays in 

finalising the action tasks at the last reporting period in order for the consortium to be able 

to submit the final report and to be paid? 

- FAQ ID : 13431 

Pokud příjemci potřebují více času k finalizaci závěrečných zpráv, následují dvě situace: 

(1) Jestliže předchozí platby nepřesáhly 90% celkové částky grantu, koordinátor může 

požádat o dodatek, kterým by byla přidána dodatečná reportovací perioda tak, aby 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13114;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13114;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13115;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13115;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13116;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13116;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13116;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13431;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13431;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13431;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
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konsorcium požádalo o částku dosahující hranice 90% všech nákladů. Tento dodatek by 

měl být provázen také žádostí o prodloužení celkové doby projektu, aby mělo konsorcium 

čas připravit veškeré dokumenty.  

(2) Jestliže konsorcium již obdrželo 90% celkové částky grantu, je možné požádat pouze o 

prodloužení grantu.  

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné prodloužit dobu trvání projektu? 

- Is there any possibility to extend the project duration of Horizon 2020 grants due to the 

COVID-19 situation? 

- FAQ ID : 13117 

Příjemci grantů mohou požádat o prodloužení projektu o 6 měsíců, takový požadavek bude 

vyřízen rychle. Pokud příjemci žádají o delší prodloužení, Komise bude žádosti posuzovat 

individuálně.  

Pokud příjemci žádali o 6timěsíční prodloužení již na jaře, další prodloužení je možné s tím, 

že jej EK individuálně posoudí. 

MSCA ITN, RISE a COFUND projekty, které mají ukončení projektu v nejbližších třech 

měsících, by měly požádat o dodatek GA co nejdříve. Ostatní projekty mohou vyčkat, aby 

zjistili, jaký dopad budou mít státní opatření na jejich projekt, a požádat o dodatek GA svému 

projektu na míru.  

U MSCA IF nelze žádat pouze o prodloužení grantu, protože to by mělo přímý dopad na počet 

spotřebovaných jednotek, tj. člověkoměsíců, což by vedlo k navýšení celkové částky grantu. 

Je potřeba žádat také o pozastavení grantu nebo přechod na částečný úvazek.  

MSCA,1 ERC 

 

Jakým způsobem k situaci přistupuje agentura ERCEA? 

- Related to the COVID-19 outbreak, how will ERCEA handle delays in the project 

implementation, including as regards the impossibility to fulfil the Principle Investigator 

(PI) time-commitment obligations under the Horizon 2020 ERC grants? 

- FAQ ID : 13241 

Stejně jako v případě ostatních typů grantu, i u ERC bude EK maximálně flexibilní s ohledem 

na zpoždění u deliverables, milníků nebo finančních a technických reportů.  

S ohledem na povinnost PI udržet minimální úvazek na grantu ERC, tato povinnost platí jako 

za normálních podmínek. Pokud tedy PI v této době nemůže dodržet tuto podmínku, je možné 

ji vykompenzovat v příštím roce/období (podmínka se standardně stanovuje na dobu celého 

grantu). 

                                                             
1 Nepřehlédněte webovou stránku Evropské komise určenou výzkumníkům a výzkumnicím, kteří řeší projekty 
MSCA v době šíření nemoci covid-19, a dalším osobám, které jsou zapojeny do implementace těchto projektů. 
Najdete na ní odpovědi na nejčastěji kladené otázky, relevantní zdroje a instrukce, jak postupovat v době 
pandemie, a jaká opatření Evropská komise nabízí projektům za účelem zajištění větší flexibility při jejich 
realizaci - https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/corona-information-MSCA_en. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13117;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13117;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13241;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13241;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13241;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/corona-information-MSCA_en
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Jakým způsobem k situaci přistupuje agentura REA? 

- Related to the COVID-19 outbreak, how will the Commission/Research Executive 

Agency (REA) handle delays in the project implementation in Horizon 2020 Marie-

Sklodowska-Curie (MSCA) ongoing grants? 

- FAQ ID : 13242 

Stejně jako v případě ostatních typů grantu, i u MSCA bude EK maximálně flexibilní 

s ohledem na zpoždění u deliverables, milníků nebo reportů.  

Je možné pozměnit pracovní smlouvy výzkumníků MSCA? 

- Will the Commission/Agency be flexible if beneficiaries need to modify the researcher 

recruitment and working conditions due to the COVID-19 outbreak (e.g. suspend 

MSCA researcher’s contract or include part-time working arrangements)? 

- FAQ ID : 13243 

U grantů MSCA ITN, IF a COFUND by měli výzkumníci pokračovat v práci v rámci tzv. 

teleworkingu. Pokud to ale není možné a příjemce bude chtít pozměnit výzkumníkovi 

smlouvu na částečný úvazek, je to možné při splnění všech následujících podmínek: 

- Výzkumník se změnou výslovně souhlasí. 

- Přestože výzkumník souhlasí se souvisejícími změnami/snížením platu, příjemce může 

rozhodnout o využití institucionálních prostředků k opětovnému navýšení platu (z RTN u 

ITN a IF a/nebo z kategorie Management u COFUND). Tyto náklady mohou být pokryty 

také z národních nebo institucionálních zdrojů. 

- Smlouva s výzkumníkem je poměrně prodloužena, aby bylo možné dokončit veškeré 

práce. 

U MSCA RISE není možné, aby výzkumníci pracovali pouze na částečné úvazky při 

vysláních. Je ale možné celý projekt dočasně pozastavit, pokud v daný moment neprobíhá 

žádný secondment.  

Co dělat, pokud je ztížená implementace projektu MSCA? 

- What happens to researcher costs in Horizon 2020 Marie-Sklodowska-Curie Actions 

(MSCA) when there are difficulties in implementing the MSCA action due to the 

COVID-19 situation? 

- FAQ ID : 13244 

MSCA ITN, IF a COFUND: Maximální míra flexibility, výzkumníci by měli pracovat skrze 

tzv. teleworking a měli by být plně placeni, i přesto, že výzkumné práce nepůjdou přesně 

podle časového plánu. 

MSCA RISE: Pokud je již výzkumník na výjezdu, je možné, aby u hostující organizace 

pracoval skrze teleworking, pokud je to nezbytné. Není ale možné, aby celé výjezdy proběhly 

formou teleworkingu, tj. nedošlo by k žádné mobilitě. Pokud není možné, aby se vyslaný 

člověk vrátil do domovské instituce, je možné prodloužit maximální dobu vyslání (12 měsíců). 

Výjezdy, které byly kratší než 1 měsíc a byly přerušeny kvůli současné situaci, je možné 

vykázat jako celé měsíce, pokud byl zajištěn teleworking a pokud vyslaný obdržel tzv. top-up. 

U výjezdů, které byly zrušeny z důvodu současné situace, je možné nárokovat ušlé náklady 

v rámci čl. 51 MGA (vyšší moc). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13242;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13242;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13242;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13243;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13243;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13243;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13244;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13244;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13244;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
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Je možné nevyplácet výzkumníkům příspěvek na mobilitu? 

- Can the beneficiary in Horizon 2020 Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA) pay the 

MSCA researcher less during the COVID-19 period, such as not to pay a mobility 

allowance as the researcher cannot travel? 

- FAQ ID : 13245 

 Příjemce musí vyplácet mzdu tak, jak je popsáno v Příloze 2 GA.  

Co se stane, jestliže není možné naplnit pravidla mobility? 

- One of the requirements under MSCA projects is the “mobility rule” (see Part 3 of the 

Horizon 2020 Work Programme 2018-2020). What happens if the mobility rule can no 

longer be fulfilled as a consequence of the COVID-19 related travel restrictions? 

- FAQ ID : 13246 

Komise bude posuzovat všechny tyto případy individuálně.  

Mohou i výzkumníci z MSCA GF pracovat pomocí tzv. teleworkingu? 

- In case a H2020 Marie-Sklodowska-Curie Global Fellowships researcher decides to return 

to Europe during the outbreak, what will happen with the project? If teleworking is 

allowed, can the MSCA researcher telework either in a third country or in Europe? 

- FAQ ID : 13247 

Vzhledem k mimořádným okolnostem je možné, aby výzkumní pracoval srze tzv. teleworking 

z jakékoliv země dle jeho preferencí.  

U GF je také možné výjimečně využít 3 měsíční periody, kdy výzkumník může zůstat ve své 

domovské instituci nejen před výjezdovou fází, ale také během ní.    

NOVÉ: U MSCA IF, v případě, že není z důvodu pandemie covid-19 možné, aby 

výzkumník/výzkumnice odcestovali na svoji hostující/partnerskou organizaci, je možné, aby 

pracovali „vzdáleně“ ze svého současného místa rezidence? 

- In MSCA Individual Fellowships, when a researcher cannot move to the country of the 

beneficiary/partner organisation in a third country for COVID-19-related reasons, can 

he/she work on the action “remotely” from his/her current place of residence? 

- FAQ ID: 14672 

V případě, že není možné posunout zahajovací termín projektu a zároveň to náplň projektu 

umožňuje, REA může individuálně povolit takovýto vzdálený začátek projektu. Hned jak 

to situace dovolí, je nutné, aby se výzkumník/výzkumnice přesunuli na danou zahraniční 

instituci. 

NOVÉ: MSCA RISE: Mohou být některé aktivity provedené v době pozastavení projektu, aby bylo 

možné docílit hladkého obnovení projektu? 

- Can certain activities be implemented during COVID-19-related suspension periods in 

MSCA Research and Innovation Staff Exchange projects in order to maintain the project 

running and to ensure the smooth transition after the suspension?  

- FAQ ID: 14673 

Není možné, aby v době pozastavení projektu probíhaly secondmenty. Je však možné využít 

nespotřebované institucionální zdroje na projektové aktivity typu publikace, 

management, nebo online workshopy.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13245;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13245;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13245;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13246;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13246;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13246;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13247;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13247;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13247;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14672;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14672;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14672;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14673;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14673;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14673;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
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Dokumenty 

 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jakým způsobem mají nyní příjemci postupovat s ohledem na výkazy 

práce? 

- How can beneficiaries support the hours worked in the Horizon 2020 action if the 

employees cannot sign or have their timesheets countersigned due to the COVID-19 

pandemic measures? 

- FAQ ID : 13237 

Pokud není možné získat podpis na TS, (1) podepsání TS může být pozdrženo do doby, kdy to 

bude možné, nebo (2) elektronická verze (sken, foto) může být poslán vedoucímu, který TS 

potvrdí odepsáním na email. Email i originál TS je potřeba uchovat.  

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jakou podpůrnou dokumentaci je potřebné zachovat? 

- What supporting documentation must beneficiaries of Horizon 2020 grants keep to 

prove the impact of ‘force majeure’ or delays  

- in the submission of deliverables, reports or implementation of the action due to COVID-

19 outbreak? 

- FAQ ID : 13239 

Příjemci by měli v zásadě uchovat všechny dokumenty, které nyní mají k dispozici – zejména 

emaily, kterými doloží, že se snažili komunikovat s poskytovateli/pojišťovnami ohledně 

zrušených cest, nebo emaily, kterými doloží, že práce probíhá v rámci tzv. teleworkingu. 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jsou náklady vzniklé s novými opatřeními na bezpečnost způsobilé? 

- Are extra costs for the performance of the Horizon 2020 action due to the COVID-19 

safety measures eligible for funding? 

- FAQ ID : 14234 

Program H2020 principiálně přispívá na tento typ nákladů skrze pevnou sazbu 25% 

nepřímých nákladů.  

Pokud musí například výzkumník podstoupit test PCR při příjezdu do země, tento test může 

být nárokován v rámci projektu H20201 pouze pokud (1) je běžnou praxí příjemce tento test 

hradit a (2) pokud je běžnou praxí příjemce přiřadit tento test do přímých nákladů k daným 

projektům. 

Pokud dále vznikly příjemcům nečekané náklady například s cestovným, je potřeba tyto 

náklady probrat a nechat schválit individuálně s projektovým úředníkem. 

Evropská komise připomíná, že maximální částka grantu nemůže být navýšena ani za těchto 

okolností. 

 

Výběrová řízení 

 

Jak se zachovat s ohledem na výběrová řízení? 

- What about Horizon 2020 grants involving public procurement when there are 

difficulties in implementing procurement contracts due to the COVID-19 outbreak? 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13237;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13237;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13237;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13239;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13239;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13239;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13239;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14234;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14234;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=2014-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13240;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13240;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
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- FAQ ID : 13240 

Pokud je potřeba jakkoliv upravovat smlouvy s dodavateli (čl. 10 GA) nebo subdodavateli (čl. 

13 GA), mělo by se tak dít v rámci zákonů, které regulují zadávání velkých výběrových řízení 

s ohledem na transparentnost a rovné jednání. Pozor, je možné, že bude potřeba požádat o 

prodloužení celého grantu. 

 

Náklady a běžná praxe příjemců 

 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Přispěje EK na mzdy výzkumníků, kteří nemohou na projektech H2020 

aktuálně pracovat? – SKUTEČNÉ NÁKLADY 

- Will the EU contribute to the salaries of researchers working in a Horizon 2020 action for 

the time they could not work due to the COVID-19 confinement measures (for actual costs 

grants)? 

- FAQ ID : 13430 

Evropská komise v první řadě doporučuje, aby výzkumníci pracovali i nadále – formou tzv. 

teleworkingu. Pokud to však není možné, tato absence se může řídit následujícími speciálními 

pravidly: 

Pro příjemce využívající možnost 2, tj. individuální roční produktivní hodiny: doba, po kterou 

výzkumník nemůže pracovat skrze teleworking (ani žádným jiným způsobem) by se měla 

odečíst od ročních produktivních hodin. Tím pádem dojde ke snížení ročních produktivních 

hodin v poměru k celkovým nákladům  - dojde tedy k nárůstu hodinových sazeb.  

Pro příjemce využívající fixní sazbu 1720 nebo standardní produktivní hodiny je možné využít 

předchozí možnosti pro ty skupiny zaměstnanců, které zaznamenaly periody, ve kterých pro 

ně nebylo možné pracovat.  

U příjemců počítajících uznatelné náklady na měsíční bázi tato možnost není. Mohou se však 

u všech svých projektů rozhodnout počítat uznatelné náklady na roční bázi a tím pádem využít 

zmíněné možnosti. 

Náklady, které byly uhrazeny z jiných zdrojů, nelze započítat do celkových nákladů.  

V této souvislosti vzneslo Technologické centrum AV ČR vůči Research Enquiry Service doplňující 

dotaz: 

Je možné odečíst čas strávený na OČR (z důvodu uzavření škol) od ročních produktivních hodin? 

We have a question concerning ABSENCES under „1720 fixed“ annual productive hours (option 1) 

and situation of RESEARCHER TAKING CARE OF HIS/HER CHILD due to the closure of schools 

via the COVID-19 pandemic situation.  

According to the AGA “ONLY actual time spent on parental leave (maternity and parental leave) 

may be deducted from the 1720 fixed hours. NO other leave (e.g. sick leave, special leave, annual 

leave, etc.) can be deducted” (see also “Europe Direct – 101000760268” question concerning long-

term sick leave). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13430;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13430;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13430;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
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According to the “FAQ ID: 13430 - Will the EU contribute to the salaries of researchers working in a 

Horizon 2020 action for the time they could not work due to the COVID-19 confinement measures 

(for actual costs grants)?” published on Funding & tender opportunities Portal 

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13430) 

“Participants usually applying option 1 – 1720 hours– may opt to apply option 2 -  individual 

annual productive hours – in this year to benefit from this possibility. If not all the employees of 

the participant were subject to unworked confinement periods, the participant may apply option 2 only 

for the types of personnel subject to those periods. It may keep its usual option (1 or 3) for the rest of 

its staff; for example employees who could telework.” 

Can above mentioned “FAQ ID: 13430” be also applied to a situation of taking care of child due 

to the closure of schools due to the COVID-19 pandemic situation? 

For more clarification, in the Czech Republic a parent taking care of a child under 10 years due to the 

closure of schools can be on a special leave. During this period no salary is paid to the employee by 

the beneficiary (i.e. there are no personnel cost) and only “Care-giver’s allowance” is paid to the 

parent by the Czech Social Security Institution. This situation will lead to extremely low hourly rate 

unless “FAQ ID: 13430” could be applied. 

Case ID: #25486, 9. února 2021 

With the information provided in your query, we consider that the exceptional leave allowed by the 

Czech legislation for parents taking care of a child due to the closure of schools can be 

assimilated to an extension of the parental leave. As such, beneficiaries using option 1 (1720 

hors) to calculate the personnel costs in Horizon 2020 would be entitled to remove that leave 

from the number of annual productive hours used to calculate the hourly rates. There is no need 

to apply, therefore, the exception under FAQ ID: 13430; although that would also be possible. 

 

 

POTVZRENÉ PRO Q4/2020: Co se stane s náklady projektu, u kterého je problém s implementací? 

- What happens to costs in Horizon 2020 grants when there are difficulties in implementing 

the action due to the COVID-19 situation? 

- FAQ ID : 13118 

Maximální flexibilita ze strany Komise – příjemcům se doporučuje pracovat z domu (tzv. 

teleworking), přičemž náklady na teleworking budou uznatelné i u příjemců, u kterých to není 

běžnou praxí. Příjemcům se také doporučuje pracovat na úkolech, které je možné plnit (např. 

vypracování reportů), pokud nemohou pokračovat v práci například v laboratoři.  

MSCA: zdroje z kategorie Research, training and networking mají být využity na podporu 

implementace projektu podle přílohy 1 GA, nicméně, je možné relokovat části těchto zdrojů 

na podporu mezd výzkumníků, kteří nemohou kvůli současné situaci vykonávat práci. U 

ostatních institucionálních zdrojů mají příjemci volnou ruku, jak je utratí, aby zajistili, že 

proběhne naplánovaný výzkum. 

ERC: teleworking se doporučuje zejména u těch PI, kteří se nemohou aktuálně vrátit do EU 

nebo asociovaného státu. ERCEA musí být notifikovaná. Tento čas se stále může počítat jako 

čas strávený na projektu, i pokud nebudou nárokovány osobní náklady (povinnost vést TS 

zůstává). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
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Cestovné a odpisy 

 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Bude EK flexibilní vzhledem k běžné praxi pro cestovné? 

- In Horizon 2020 grants, will there be any flexibility given in relation to beneficiaries’ 

usual travel costs practices due to the COVID-19 pandemic? 

- FAQ ID : 13235 

Maximální vstřícnost ze strany Komise – například pokud příjemce poruší svoji běžnou praxi 

v nákupu letenek, protože bylo vzhledem k okolnostem nutné, aby se výzkumníci okamžitě 

dostali ze zahraničí zpět domů, Komise bude brát na mimořádnou situaci zřetel. 

EK bude všechny žádosti posuzovat individuálně.  

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné nárokovat účetní odpisy u zařízení, kterou nejsou v provozu? 

- In Horizon 2020 grants, what happens to costs for equipment purchased exclusively for 

the action implementation when it cannot be used due to the COVID-19 pandemic and 

the related confinement measures? 

- FAQ ID : 13236 

U zařízení, které byly pořízeny výhradně pro projekt H2020, je možné nárokovat odpovídající 

účetní odpisy i za období, kdy není zařízení kvůli pandemii využíváno. 

U zařízení, které ještě nebyly zprovozněny, než nastaly opatření týkající se covid-19, je možné 

nárokovat odpisy až od momentu uvedení do provozu.  

Lump sum pilot 

 

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak velká bude flexibilita s ohledem na granty financované formou 

pevné částky? 

- Will there be flexibility for beneficiaries in H2020 lump sum pilot grants, if the work 

packages cannot be completed at the end of the reporting period due to COVID-19 

outbreak? 

- FAQ ID : 13238 

Dle MGA lump sum pilot je možné vykázat částečně splněné WP pouze u finálního reportu, 

k čemuž se váže i částečná platba. Příjemci těchto grantů by měli v případě potřeby požádat o 

dodatek GA k posunutí reportování nebo prodloužení projektu.  

Pokud chtějí příjemci změnit práce v rámci ještě nedeklarovaných pracovních balíčků, je 

možné žádat o dodatek GA, který pozmění práce (1) v rámci jednoho WP (např. zvýší účast 

jednoho partnera na úkor jiného) nebo (2) mezi pracovními balíčky. 

V této souvislosti vzneslo Technologické centrum AV ČR vůči Research Enquiry Service doplňující 

dotaz: 

NOVÉ: Jaký je správný postup v případě nevyčerpaných cestovních nákladů u projektů 

financovaných pevnou částkou v době pandemie? 

I have a question concerning H2020 lump sum projects and flexibility of budget for travelling to 

project meetings and participation in dissemination events (international conferences, workshops). Is it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13235;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13235;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13236;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13236;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13236;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13238;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13238;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13238;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
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correct that real costs are not being checked in lump sum projects and therefore it is irrelevant 

whether researchers will participate on physical meetings (with travel costs) or only on 

teleconferences (with no travel costs but other related IT costs)? There is no need for the 

amendment, important is that the event took place and researcher participate. Correct? 

Second question relates to H2020 lump sum projects and flexibility of budget for organizing project 

meetings, conferences and workshops. Is it correct that real costs are not being checked in lump 

sum projects and therefore it is irrelevant whether event was physical (including costs for 

renting a room, catering etc) or only online (with no costs for renting a room and catering but with 

other related IT costs)? There is no need for the amendment, important is that the event took place and 

was organized by the beneficiary. Correct? 

These situations can often happen due to the COVID situation. It would be great to have a reply 

also in the FAQ part on the Portal. 

Case ID: #164311, 9. dubna 2021 

Under Horizon 2020 lump sum grants, a lump sum share is fixed in the grant agreement for each work 

package and each beneficiary. This amount (i.e. the lump sum share) is paid by the EU funding body 

at the end of the reporting period when the activities in the work package have been properly 

implemented in accordance with Annex 1 of the grant agreement. The costs actually incurred are 

irrelevant in the lump sum grant to determine the amount to be paid to the consortium.  

Against this background, the reply to your questions depends on the activities to be performed 

and their description in Annex 1. For example, if the description of the research project in Annex 1 

includes on-site experiments on a specific geographical location and those cannot be performed 

because of travel restrictions, the lump sum grant would have to be amended, because the consortium 

could not perform the tasks described in Annex 1. Similarly, if for example the dissemination 

activities include a number of workshops requiring the physical attendance of participants and those 

workshops have to be cancelled because of the COVID pandemic, this would likely also require an 

amendment (to be discussed as soon as possible with the Project Officer in charge of the grant).  

By contrast, if the travels (or the need to travel in order to perform some of the activities) are not 

part of the activities described in Annex 1, an amendment would not be needed, even if no 

travels took place, for as far as the consortium is still able to accomplish the work as described 

in Annex 1. The fact that travel costs were included in the budget of the proposal used to fix the lump 

sum is, on its own, not relevant. 

 


