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Tel. 224933658 

 

 

Webová stránka 
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PROFIL ORGANIZACE A ZKUŠENOSTI POPISUJÍCÍ RELEVANTNÍ EXPERTÍZU 

S PROJEKTY HORIZONT 2020: 

 

Společnost INTEREXPERT se specializuje na ověřování dotací čerpaných na podporu vědy a 

výzkumu z tuzemských i zahraničních zdrojů. Rámcovým programům se věnujeme již od 

čtvrtého programu. Šestý rámcový program jsme auditovali přímo pro Evropskou komisi a ten 

současný (osmý) tvoří základní pilíř naší auditorské divize specializované na audity 

zvláštního typu (projektové audity).  

Audity projektů H2020 u nás tvoří největší podíl co do objemu kontrolovaných prostředků i 

co do počtu provedených auditů. 

Naši klienti se rekrutují zejména z řad veřejných univerzit a veřejných výzkumných institucí. 

V poslední době však narůstá i počet komerčních výzkumných organizací, včetně podniků 

velikosti SME. 

Upřednostňujeme brzké navázání spolupráce s klienty, kdy formou před-auditu můžeme 

ověřit vhodné nastavení procesů administrace projektů, a to zejména s ohledem na specifika 

programu H2020. Osobní náklady a jejich správné vykazování představovali v rámcových 

programech vždy zásadní téma, program H2020 však v tomto ohledu „předčil“ své 

předchůdce. 
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DEKLARUJEME ZKUŠENOST S AUDITEM NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ PROJEKTŮ 

H2020:1 

Mezinárodní konsorciální projekty typu 

RIA, IA, CSA 

 

ANO, řádově desítky provedených auditů 

výzkumných, inovačních, koordinačních a 

podpůrných projektů H2020 

 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) ANO – 10 ERC grantů v rámci programu H2020 

o 5 ERC Consolidator Grant 

o 3 ERC Starting Grant 

o 2 ERC Advanced Grant 

 

(další ERC granty v rámci programu FP7) 

Projekty 7. RP  

ANO, řádově desítky provedených auditů 

projektů programu FP7 

 

Dále máme zkušenosti s2:  

Účast, jakožto přednášející, na seminářích 

k pravidlům programu H2020 a jejich výklad 

z pohledu auditora.  

Účast v panelové diskusi se zástupci Evropské 

komise (z DG RTD, Legal and Audit Service) 

v Evropské komunikační kampani k tématům 

vykazování osobních nákladů v H2020 a audity 

v programu H2020. 

 

 

                                                 
1 Prosíme minimálně o vyjádření ANO – NE, v případě zájmu doplňte i slovní popis nebo počet vydaných 

Osvědčení o finančních výkazech.  
2 Zde prosím uveďte jakékoliv další relevantní zkušenosti s pravidly projektů H2020, včetně například 

absolvovaných školení, atd.  


