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CO JE TO LUMP SUM A PROČ?

= financování grantu formou pevné částky 

zafixované v GA pro každý pracovní balíček a 

příjemce a proplacené/způsobilé po realizaci 

balíčku všemi partnery (vs. skutečné náklady)

▪ Hlavní cíle

— snížení chybovosti a nálezů finančních auditů

— zjednodušení reportování

— zvýšení atraktivity programu pro „nováčky“

— od kontroly financí ke kontrole výstupů



LUMP SUM

Životní cyklus projektu



Projektový

návrh

Hodnocení Realizace

projektu

Ukončení

projektu a 

kontroly

▪ Použití lump sum povinně stanoveno ve výzvě

— částka stanovena ve výzvě (Option 1) – pouze ERC PoC

— částka navržena žadateli (Option 2)

▪ Pilotní program H2020 - 16 témat (WP 2018-2020)

▪ Horizont Evropa – 41 témat (WP 2021 - 22) 

222 témat (WP 2023-24)

Výzvy 



▪ Standardní šablona projektového návrhu (část A, část B)

▪ Možnost většího počtu pracovních balíčků (MGN/DIS/COM/EXPL)

▪ Vyšší limit počtu stránek (33 CSA, 50 RIA/IA)

▪ Nutné definovat a obhájit částku lump sum 

= Nákladová tabulka pro jednotlivé balíčky a účastníky (příjemce, affiliated partner)

— odhad skutečných nákladů dle pravidel HE

— Excel (příloha části B) → EK plánuje IT řešení v Portálu
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▪ Standardní hodnoticí kritéria: excelence, dopad, implementace

— odhadované náklady jsou přiměřené a umožní realizaci aktivit

▪ Hodnotitelé mohou navrhnout snížení/přerozdělení částky lump sum

▪ Výrazné nedostatky v rozpočtu = nižší bodové ohodnocení

▪ Kontrola nákladů - odborné zkušenosti hodnotitelů + pomocné údaje

— statistiky Dashboard (osobní náklady podle zemí a typů organizací)
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▪ Rozpočet = Příloha 2 GA (rozdělení lump sum podle příjemců a pracovních balíčků)

▪ Po skončení vykazovaného období

— žádné reportování o skutečných nákladech (Finanční zpráva automaticky vyplněna)

— Technická zpráva → lump sum částka vyplacena za dokončené pracovní balíčky

(nedokončené pracovní balíčky → možnost plnění v následujícím období)

▪ Standardní cash flow (předfinancování,…), šablony, nástroje

▪ Flexibilita projektového řešení + možnost dodatků GA
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▪ Žádné finanční kontroly 

(ale technické kontroly ano)

▪ V případě částečného plnění 

možnost snížení grantu (nepředpokládá se)
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Zdroj: EUROPEAN COMMISSION: Webinar LUMP SUM FUNDING IN HORIZON EUROPE: HOW DOES IT WORK? HOW TO WRITE A PROPOSAL? (20 October 2022)



LUMP SUM

Sekce webu FTOP 



NOVÉ STRÁNKY EK
NA PORTÁLE FTO 
(5/2022)

22

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum


▪ Vysvětlení

▪ Hlavní cíle
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▪ Prezentace - Lump sums – what do I need to know?

▪ Stručný průvodce - Quick Guide

▪ Detailní průvodce - Detailed guidance for applicants and beneficiaries 

▪ Instrukce v Portálu - Lump sum reporting step by step (IT How To)

▪ FAQs

▪ Instrukce pro hodnotitele - Expert briefing

▪ Lump Sum MGA

▪ Rozpočtová tabulka - Excel budget table
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▪ Seznam akcí budoucích i minulých

▪ Prezentace i videa
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▪ Odkaz na všechny výzvy a Lump Sum témata v HE
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▪ Pilotní program H2020

▪ Dvě nezávislé studie

— Zpráva EK (11/2021)

— Studie EP - STOA (5/2022)

— Pozitivní hodnocení, ale potřeba zdokonalení

▪ Řada informačních akcí a zdokonalování průvodců

▪ Navyšování počtu projektů lump sum v Horizontu Evropa

— mírný náběh v roce 2022, výrazná vlna v roce 2023

— EK bude monitorovat a zdokonalovat
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LUMP SUM

Vztahy mezi partnery v konsorciu



KONSORCIÁLNÍ SMLOUVA
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INTERNÍ FINANČNÍ REPORTOVÁNÍ



PROMÍTNUTÍ PRINCIPŮ LUMP SUM DO FINANČNÍCH 
USTANOVENÍ

▪ DESCA aktuálně vychází z financování formou skutečných nákladů



PROMÍTNUTÍ PRINCIPŮ LUMP SUM DO FINANČNÍCH 
USTANOVENÍ

▪ DESCA aktuálně vychází z financování formou skutečných nákladů



PODROBNÝ ROZPOČET V KONSORCIÁLNÍ SMLOUVĚ

▪ Součástí přílohy Consortium Plan podrobný rozpočet s detailními 

částkami na aktivity v každém WP + tabulky 3.1 g-h

▪ Možnost změny tohoto interního rozpočtu bez nutnosti amendmentu

(pokud není třeba měnit annex 1 – desription of the action).

▪ Alternativně

— Žádost o amendment grantové dohody s každým přesunem v rozpočtu, nebo

— Právně nezachycené změny rozpočtu (možné spory)



„PŘESUNY NÁKLADŮ/AKTIVIT MEZI PARTNERY“

▪ Rozhodnutí general assemly o změně přílohy 1 - consortium plan včetně rozpočtu

▪ Nepracující partner vetuje změnu -> rozhodnutí general assembly o: 
(i) porušení smlouvy (30 dní na nápravu)

(ii) statusu „defaulting party“

(iii) změně přílohy 1 - consortium plan včetně rozpočtu

Články 4.2 a 6.3.7 vzorové konsorciální smlouvy DESCA



ČÁSTEČNÁ PLATBA ZA WP

▪ Grantová dohoda ani rozhodnutí o snížení grantu neřeší jak má být 

částečná platba rozdělena mezi příjemce.

▪ Rozhodnutí o snížení grantu někdy může v nějaké míře zmiňovat, který 

partner nebo nedostatečnost které aktivity zapříčinili nedokončení WP.

▪ rozhodnutí general assembly

▪ povinnost vycházet ze závěrů EK zmíněných v rozhodnutí o snížení grantu



ČÁSTEČNÁ PLATBA ZA WP



PRAVIDLA DO KONSORCIÁLNÍ SMLOUVY

▪ rozhodnutí general assembly

▪ sjednat povinnost vycházet ze závěrů EK zmíněných v rozhodnutí o 

snížení grantu



KONTAKTUJTE NÁS
Národní informační centrum pro evropský výzkum

Národní kontakty pro právní a finanční aspekty HE

finance-pravo@tc.cz

www.tc.cz; www.horizontevropa.cz

http://www.tc.cz/
http://www.horizontevropa.cz/
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