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Granty úřadu EFSA: 
proč, co, JAK
Úřad EFSA může udělovat granty organizacím, které jsou určeny příslušným členským státem, aby pomáhaly úřadu EFSA s jeho 
posláním, a které jsou uvedeny na seznamu příslušných organizací podle článku 36. Seznam způsobilých organizací, kterým mohou být 
uděleny granty úřadu EFSA, je pravidelně aktualizován a podrobnosti o tom, jak mohou být na seznam zařazeny nové organizace, 
jsou k dispozici na adrese https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg.

Žádosti o granty úřadu EFSA mohou organizace podávat samy nebo v konsorciu s jinými organizacemi podle článku 36, pokud 
to ve výzvě k předkládání návrhů není speci�kováno odlišně.

Žádosti mohou také zahrnovat některé subdodávky, včetně dalších organizací, které nejsou zařazeny na seznam organizací podle 
článku 36, za určitých podmínek uvedených ve výzvě.

JAKÉ ÚKOLY JSOU ZPŮSOBILÉ?

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ

Organizacím mohou být svěřeny pouze úkoly definované v článku 4 nařízení (ES) č. 2230/2004 a článku 1, bod 5e) nařízení (EU) 2019/1381 prostřednictvím grantové dohody
s cílem pomoci úřadu EFSA s jeho posláním.

Pro úkoly přímo podporující hodnocení rizik je poskytována vyšší míra financování (spolufinancování) než pro projekty navržené příjemcem. Spolu�nancování 
lze poskytnout maximálně do výše 99% celkových oprávněných nákladů. Alternativně mohou granty využívající „Financování nesouvisející s náklady“ pokrývat 
všechny náklady projektu a mohou dokonce vést k zisku pro příjemce. Uvedeno níže podle náročnosti zpracování

JAK SE GRANT UDĚLUJE?

KDO VLASTNÍ VÝSTUPY GRANTU?

TYP GRANTOVÉ DOHODY 

OTEVŘENÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 

Výjimečné a řádně odůvodněné mimořádné události; 
Organizace s de jure nebo de facto monopolem; 
Pro činnosti se speci�ckými charakteristikami vyžadujícími určitý 
typ organizace z důvodu její technické způsobilosti, vysokého stupně 
specializace nebo administrativních pravomocí.

Doručování dat – sběr/produkce 
Podpora při aktualizaci/vytváření metodik hodnocení rizik
Přípravné práce vedoucí k vypracování vědeckého stanoviska 
úřadu EFSA

Předchozí korelace: SPECIFICKÉ GRANTY; ÚKOLOVÉ GRANTY Předchozí korelace: PARTNERSTVÍ; SPOLUÚČAST; TEMATICKÝ; GRANTY 
NA PODPORU ČINNOSTI KOORDINAČNÍCH MÍST (Focal Point)

Šíření osvědčených postupů
Výměna informací
Sdílení znalostí
Vytváření nových vědeckých poznatků

BUDOVÁNÍ KAPACITPODPORA HODNOCENÍ RIZIK
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OBTÍŽNÉ

ŽÁDNÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

PŘÍMÁ
DOHODA

jedna rámcová smlouva podepsaná s jedním příjemcem
(individuální organizace nebo konsorcium).

Jediná  -  

Kaskáda -  

Známé přesné výsledky 
& načasování

SPECIFICKÉ
DOHODY

Známé přesné výsledky 
& načasování

Známé přesné výsledky 
& načasování

Další podrobnosti o pravidlech souvisejících s granty úřadu EFSA naleznete v hlavě VIII Finančního nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 
a https://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants. EFSA rovněž uděluje zakázky na služby prostřednictvím veřejných zakázek. Další podrobnosti o pravidlech týkajících 
se zadávání zakázek úřadu EFSA naleznete v hlavě VII Finančního nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a https://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement.

Otevřeno pro všechny organizace podle 
článku 36, které splňují požadavky ve výzvě 
k předkládání návrhů.

Pokud je příjemce vlastníkem výstupů vytvořených 
v rámci grantu, musí si před jejich zveřejněním nebo předáním 
informací o projektu vyžádat povolení od úřadu EFSA.

Pokud je úřad EFSA vlastníkem výstupů vytvořených 
v rámci grantu, může tyto výstupy využít bez konzultace 
s příjemcem.

Jednotkové 
náklady 

This document is an uno�cial translation of the original document provided by the European Food Safety Authority (EFSA) in English, entitled EFSA grants: why, what, HOW 
and located at https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/efsa-grants-why-what-how. The translation of the original document has been carried out exclusively by the Ministry 
of Agriculture (CZ). EFSA does not accept any liability for mistakes or inaccuracies resulting from the translation process.
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rámcová smlouva podepsaná dle pořadí různých příjemců.
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