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Význam tretích strán v projektoch 6. Rámcového programu
 
Úvod 
V 6. rámcovom programe boli oproti predchádzajúcemu zrušení asistenti zmluvných partnerov 
(Assistant Contractors) a bol zavedený pojem „tretie strany“ (Third Parties). V tomto dokumente sa 
nerozoberá nefinančný prínos tretích strán do projektu, tieto prínosy sú vnímané ako príjmy projektu 
(project receipts). 
 
Čo sú tretie strany? 
Tretie strany sa zúčastňujú na projekte pomocou zmluvného partnera, ktorý je zodpovedný za ich 
finančné a technické / obsahové správy. 
 
Existujú dva druhy tretích strán: 

- tie, ktoré využívajú klauzulu 23 
- tie, ktoré klauzulu 23 nevyužívajú 

 
Tretie strany nepodpisujú zmluvu s Európskou komisiou a nemajú finančnú zodpovednosť, táto 
zodpovednosť spadá úplne pod príslušného zmluvného partnera. Obyčajne nemajú tretie strany práva 
a povinnosti voči Európskej komisii alebo iným zmluvným partnerom, môže to však byť upravené v 
dohode konzorcia (Consortium Agreement). 
  
• Zmluvný partner je zodpovedný za: 

- zabezpečenie realizácie celej práce 
- všetky vzniknuté práva duševného vlastníctva sú chránené, používané a dostupné pre 

potrebné prístupové práva (prostredníctvom subdodávateľa alebo prostredníctvom zmlúv 
s treťou stranou) a tretie strany spĺňajú predpísané náležitosti (audity, atď.). 

- zdroje musia byť dostupné tretím stranám na základe zmluvy medzi zmluvným partnerom 
a treťou stranou, ktorá musí byť uzatvorená pred ich príspevkom do projektu a sú vnímané 
ako oprávnené náklady u zmluvného partnera. 

• Úlohy a ich plnenie tretími stranami sú jasne definované v prílohe 1 zmluvy projektu. 
• Náklady tretích strán musia byť vynakladané na základe zvyčajných účtovných princípov 

a zaznamenané v účtovníctve tretej strany s príslušným osvedčením o audite - Audit Certificate 
(môže ísť o samostatné osvedčenie alebo kombinované s osvedčením zmluvného partnera, 
pričom záleží na tom, či bola použitá klauzula 23. pozri dole). 

• Zmluvní zabezpečia, aby tretie strany (ktorých zdroje sú v projekte vynakladané) boli 
informované o použití ich zdrojov. 

 
 
Tretie strany podľa klauzuly 23 
Špeciálna klauzula 23 bola vytvorená za účelom umožniť členom asociácií ako EEIG (European 
Economic Interest Grouping), asociácie MSP atď. podieľať sa na projekte, pričom asociácia je 
v projekte zmluvným partnerom. Podľa klauzuly 23 sa členovia asociácie môžu hlásiť za tretiu stranu, 
ak je to upravené v prílohe 1. 
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Otázka: 
Ak použijem v projekte tretie strany, môžem použiť klauzulu 23? Ako sa postupuje v prípade výkazov 
nákladov? 
 
Odpoveď: 
Klauzula 23 je aplikovateľná iba v prípade, že zmluvný partner je asociácia, ktorej členovia sú tretími 
stranami. Viac informácií nájdete na stránke  
http://www.financehelpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=568.  
V tomto prípade by každá tretia strana mala predložiť vlastný formulár C a osvedčenie o audite 
s použitím vlastného nákladového modelu, bez ohľadu na nákladový model zmluvného partnera. 
 
Tretie strany bez klauzuly 23 
Ak nepatríte medzi asociácie, stále môžete využívať tretie strany, ak je to schválené v prílohe 1 
zmluvy. V tomto prípade, sú náklady tretej strany vstupným údajom formulára C zmluvného partnera 
v časti s názvom tretia strana. Formulár C je tak jediná správa zmluvného partnera a tretej strany „v 
jeho kompetencii“ a existuje teda jediná (spoločná) správa o audite pre zmluvného partnera aj tretiu 
stranu. Tretie strany nemajú finančnú zodpovednosť, tá je zverená úplne pod vedenie zmluvného 
partnera. 
 
Otázka: 
Ak využívam tretie strany, ktoré nespadajú pod klauzulu 23, ako sa vysporiadam s rozličnými 
nákladovými modelmi? 
 
Odpoveď: 
V prípade tretích strán nespadajúcich pod klauzulu 23, sú ich náklady vstupným údajom do formulára 
C zmluvného partnera v časti s názvom tretia strana. Všetky náklady sú v tomto prípade vecou 
nákladového modelu zmluvného partnera. 
 
Poznámka: Ak je používaný nákladový model zmluvného partnera FC alebo FCF,  zaznamenávajú sa 
všetky náklady tretích strán a výška ich refundácie závisí od typu nákladového modelu zmluvného 
partnera (FC alebo FCF). Inými slovami, ak by tretia strana pracovala na základe modelu AC 
v prípade, že by bola zmluvným partnerom, bolo by finančne efektívnejšie začať vystupovať ako 
zmluvná strana a nie ako tretia strana. Ako tretia strana, s výnimkou podľa klauzuly 23 pre IAG 
(Industrial associations or industrial groupings) a JRU (Joint research units), nie ste povinný držať sa 
princípov nákladového modelu. 
 
Upozornenie 
Cieľom a účelom tohto dokumentu a iných prospektov je zvýšiť povedomie o finančných záležitostiach Rámcového 
programu a neposkytovať právne záväzné poradenstvo. Je určený na poskytnutie relevantných informácií, ktoré môžu slúžiť 
ako asistencia pri niektorých otázkach alebo záležitostiach. Tento prospekt bol vytvorený spoločne  v rámci európskeho 
projektu IST Finance-NMS-IST so zmluvným číslom: 015481 a EFPConsulting Ltd. Aj Finance-NMS-IST, aj 
EFPConsulting Ltd. sa usilujú o poskytnutie vysokého stupňa služieb na dosiahnutie tohto účelu. Napriek tomu nemôže byť 
daná žiadna záruka správnosti a úplnosti poskytnutých informácií, a ani Európska komisia, partneri projektu a 
EFPConsulting nie sú zodpovední za možnú škodu vzniknutú ako výsledok tohto prospektu. Žiadna poskytnutá informácia 
neodráža nutne pozíciu Európskej komisie. V tejto súvislosti, by malo byť poznamenané, že poskytnuté informácie sú 
považované za prvotnú asistenciu a používatelia by mali kontaktovať kompetentné autority, organizácie alebo privátne 
firmy pre detailnejšie informácie alebo poradenstvo o spôsobe jednania. 
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