
 

 
 

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář 

FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT 2020 
 
 

Datum konání: 25. března 2020 
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

nebo ONLINE1  
 

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se aplikují 

v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation Action), IA 

(Innovation Action), CSA (Coordination and Support Action) a částečně i u grantů ERC (European 

Research Council). 

Seminář je určen především pro začínající projektové manažery, ekonomy, účetní či personalisty, 

ale také pro výzkumníky, kteří mají zájem seznámit se s finančními pravidly projektů programu 

Horizont 2020.  

Účast na semináři je bezplatná,2 dovolujeme si Vás ale upozornit, že registrace je možná pouze do 

vyčerpání kapacity přednáškové místnosti. Registrovat se můžete zde do 20. března 2020. Pro online 

sledování se můžete registrovat zde (odkaz pro vysílání bude registrovaným účastníkům zaslán jeden 

den před konáním akce).  

 

Předpokládaná délka semináře:  10:00 – 16:00 
(registrace 9:30 – 10:00) 

 

Program: 

 Úvod do finanční problematiky a základní pravidla rozpočtu pro H2020 

 Nákladové kategorie: osobní náklady, ostatní přímé náklady i nepřímé náklady 

 Třetí strany v projektech H2020 

 Finanční vykazování a platby v projektu 

 Kontroly a audity 

 Připravované finanční novinky pro příští rámcový program Horizont Evropa 

 Prostor pro otázky a diskuzi 

 

Občerstvení během dne bude zajištěno na místě.  

 
Přednášející:  Lenka Chvojková,  NCP pro finanční otázky programu Horizont 2020 

   Aneta Hlavsová, NCP pro finanční otázky programu Horizont 2020 
   Josef Kafoněk, Interexpert Bohemia, spol. s.r.o - auditorská společnost 
 
V případě, že již nyní máte jakékoliv dotazy, které byste chtěli v rámci semináře zodpovědět, pošlete je 
předem na finance@tc.cz.  

                                                           
1 Jedná se o pasivní sledování přenosu, tj. bez možnosti klást dotazy online v reálném čase. 
2 Seminář je hrazen z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).  

https://geform.tc.cz/fin_aspekty_2020
https://geform.tc.cz/fin_aspekty_webstream_2020
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