
 

 

 

Finančna pravila in Revizija H2020 

 

Spoštovani udeleženec/ udeleženka H2020 programov, 

 

Ali ste kdaj v dvomih, če pravilno razumete in obračunavate upravičene stroške za izvrševanje 

projektov v okviru Programov H2020? Ali veste, kaj lahko pričakujete in kaj morate vedeti, ko pridejo 

k vam revizorji EU institucij? 

Mag. Mojca Ambrož je bila 6 let revizorka na Evropskem računskem sodišču in še prej članica 

proračunskega odbora pri Svetu EU. S svojimi bogatimi  izkušnjami na področju revidiranja različnih 

EU skladov, predvsem pa področja Raziskav, vam bo pomagala razumeti finančna pravila H2020 v 

kombinaciji z nacionalno zakonodajo in veljavnimi računovodskimi pravili.  

Konec maja organiziramo dvodnevno izobraževanje, ki bo podrobno osvetlilo finančni vidik 

implementacije projektov. Na izobraževanju boste spoznali zahteve upravičenosti vseh kategorij 

stroškov, ki jih lahko uveljavljate pri izvedbi H2020 projektov.  

Natančno boste spoznali : 

- stroške dela in zahteve časovnega poročanja, vključno z izračunom urne postavke 

- ostalih neposrednih stroškov (potovanja, material, storitve in oprema) 

- stroške podizvajalcev in tretjih oseb ter razlike med njimi 

- pravne in administrativne zahteve za dobro delovanje konzorcija 

- kaj morate vedeti v zvezi s certifikati ter 

- kako se dobro pripraviti na napovedani obisk revizorjev različnih EU institucij. 

 

Izobraževanje je organizirano v Ljubljani in bo potekalo v slovenskem jeziku. Primerno je za vodje 

projektov, finančnike in računovodje ter tudi vse ostale zaposlene, vključene v pripravo, izvrševanje 

in poročanje H2020 projektov.  

 

V času izobraževanja bo na voljo dovolj priložnosti, da se posvetimo vašim konkretnim vprašanjem, 

in tudi sicer bodo teoretične informacije podprte s primeri iz prakse. Po koncu izobraževanju boste 
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lahko z gotovostjo pripravili finančno poročilo in  suvereno odgovorili na vsa vprašanja revizorjev, 

brez strahu pred morebitnimi zahtevki za vračilo sredstev.  

 

Zaenkrat je to zadnje načrtovano izobraževanje v tem letu, v slovenskem jeziku. Število mest je 

omejeno, več informacij najdete na spodnji povezavi.   

 

https://www.maconsulting.lu/trainings?lang=sl 

 

Pohitite s prijavo. 
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