Predstavnike organizacij in podjetij, ki načrtujejo sodelovanje na mednarodnih razpisih v okviru H2020, vabimo
na delavnico

H2020 – direktni stroški - posebnosti
Direktni stroški so, poleg stroškov osebja, pogosto ena od večjih stroškovnih postavk v projektih v okviru H2020.
V kratki predstavitvi bo predstavljena stroškovna kategorija Direktni stroški s posebnim poudarkom na nekaterih
posebnostih stroškovne kategorije, kot npr. »self-produced consumables« in »internal invoicing« (to so stroški
blaga in storitev, zaračunanih interno).
Delavnico bo vodila Mojca Ambrož.
Program:
9:00 – 9:30 Direktni stroški v H2020 projektih s poudarkom na najbolj kritičnih in občutljivih
posebnostih
9:30 – 9:45 Diskusija

Delavnica bo potekala v torek, 15.1.2019, v Veliki predavalnici na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta
39, 1000 Ljubljana.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Zaradi lažje organizacije pa je registracija udeležencev obvezna: https://www.1ka.si/a/196749
O predavateljici:
Mojca Ambrož, revizorka z več kot 10 letnimi praktičnimi izkušnjami na področju črpanja EU sredstev v okviru različnih
evropskih politik, je sodelovala pri sprejemanju zakonodaje, ki ureja finančno upravljanje EU proračuna. Več let je aktivno
sodelovala pri razpravah o letnem izvrševanju proračuna, na podlagi objave letnega poročila Evropskega računskega
sodišča. Predsedovala je proračunskemu odboru pri Svetu EU, ki odloča o podelitvi razrešnice Komisiji.
Kot revizorka Evropskega sodišča je sodelovala pri ogledih in kontrolah izvajanja projektov pri upravičencih v različnih
državah članicah. Večina omenjenega dela se nanaša na področje v okviru Okvirnih programov 6 in 7, ter v zadnjem času
Horizon 2020. Sodelovala je tudi pri revizijah na področju strukturnih in kohezijskih skladov, kmetijske politike in zunanjih
akcij.
Kot predavateljica je uspešno predavala slušateljem iz Mednarodnih organizacij, Univerz in raziskovalnih inštitutov, javnim
in zasebnim organizacijam ter malim in srednjim podjetjem. Je tudi predavateljica na Inštitutu za politične znanosti (Sciences
Po) v Parizu. Med leti 2000 in 2006 je bila zaposlena v Direktoratu za proračun pri Ministrstvu za finance in je bila kot
podsekretarka odgovorna za napoved davčnih prihodkov. Pred zaposlitvijo v javni upravi, je bila zaposlena v različnih
zasebnih podjetjih, kjer je opravljala naloge računovodje, davčne svetovalke in pomočnice direktorja.

Stran
Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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