
 

 
 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny 
AV ČR, Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně si Vás 

dovolují pozvat na seminář 
  

OSOBNÍ NÁKALDY V PROJEKTECH H2020 
 
 
Cílem semináře je seznámit příjemce i auditory se specifickými pravidly programu Horizont 2020 (typy 
projektů RIA, IA, CSA, ERC), které Evropská komise (EK) definuje pro výpočet výše uznatelných 
osobních nákladů pro účely finančního reportování. Seminář se zaměří na aktuální pravidla vycházející 
z textu Modelové grantové dohody (MGA, verze 4.0 z února 2017), kdy EK začala rozlišovat mezi dvěma 
způsoby odměňování pracovníků – projektovým a neprojektovým. Pozornost bude věnována dělení 
osobních nákladů, zaznamenávání odpracovaných hodin, výpočtu hodinové sazby pro neprojektové i 
projektové financování, dvojímu stropu, apod.  Cílem semináře je také zohlednit specifika českého 
prostředí a aplikovat jednotná pravidla H2020 s ohledem na tato specifika. 
 
Jedná se o interaktivní semináře pro cca 35 účastníků z řad projektových manažerů, ekonomů, 
účetních, personalistů či auditorů (výzkumníci, kteří mají zájem detailně se seznámit s finančními 
pravidly, jsou také vítáni).  Součástí seminářů bude demonstrace fiktivních příkladů s čísly. Akce se 
uskuteční ve čtyřech různých městech.  
 

Předpokládaná délka semináře: 10:00 - 16:00 

 

Přednášející:  Lenka Chvojková, Aneta Hlavsová, NCP pro finanční otázky H2020 
(Technologické centrum AV ČR)  

Datum, místo konání a registrace:   
 
17. června 2019 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 
   Registrace zde: http://geform.tc.cz/seminar_OS_PRAHA  
 
25. června 2019 jednací sál Jihočeského VTP, Lipová 1789/9, České Budějovice 

Registrace zde: http://geform.tc.cz/seminar_OS_CB  
 

26. června 2019 Univerzita Pardubice, budova UNIT, nám. Čs. legií 565, Pardubice 
Registrace zde: http://geform.tc.cz/SEMINAR_OS_PARDUBICE  

 
27. června 2019 rektorát VUT, Antonínská 548/1, Brno 

Registrace zde: http://geform.tc.cz/SEMINAR_OS_BRNO  
 
Účast na semináři je bezplatná,1 dovolujeme si Vás ale upozornit, že registrace je možná pouze do 
vyčerpání kapacity přednáškových místnosti. Registrovat se můžete do 10. června 2019. 

                                                           
1 Seminář je realizován v rámci projektů financovaných z prostředků programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-
INFORM (MŠMT): CZERA 3: ČR v evropském výzkumném prostoru“ (LTI 18020), Regionální kontaktní organizace jižní Čechy 
– kontakt pro Evropský výzkumný prostor (LTI18025), INCENTIVE – Informační CENTrum pro Internacionalizaci Výzkumu a 
zapojení do ERA (LTI17004), IN-IN CENTRUM VUT (LTI17019). 


