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PROFIL ORGANIZACE A ZKUŠENOSTI POPISUJÍCÍ RELEVANTNÍ EXPERTÍZU 

S PROJEKTY HORIZONT 2020: 

Auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., má dlouholeté zkušenosti v oblasti auditu 

čerpání grantů, dotací, vzdělávacích programů a projektů financovaných ze státního 

rozpočtu či ESF. Již od roku 2000 provedla celou řadu auditů programů SOCRATES, 

Leonardo da Vinci, LLP a Mládež v akci. Jednalo se o finanční audity vzdělávacích 

programů, v rámci kterých byly prověřovány prostředky poskytnuté jak z rozpočtů EU, tak 

státního rozpočtu ČR. Celkem společnost v období let 2000 – 2019 provedla přibližně 130 

samostatných auditů a zkontrolovala tak objem poskytnutých prostředků ve výši desítek 

milionů EUR. 

Pro organizaci Dům zahraniční spolupráce byly provedeny finanční audity na čerpání 

peněžních prostředků svěřených DZS v rámci programů LLP 2007 – 2013, Euroguidance 

2007 – 2013, audit prostředků programu CALIBRATE za období let 2006 – 2008, eTwinning 

2007 – 2013. V letech 2009 až 2013 provedl pro Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 

Českou národní agenturu Mládež, finanční audit čerpání peněžních prostředků svěřených 

České národní agentuře mládež z rozpočtu Evropské unie v letech 2006 až 2013. Pro stejnou 

organizaci byla v období let 2008 – 2012 provedena řada dalších finančních auditů přímo 

v sídle příjemců podpory, kteří s touto podporou realizovali projekty v programu Mládež 

v akci v období let 2007 – 2012.  

Pro Jedličkův ústav byly provedeny v období let 2008 a 2014 finanční audity zaměřené na 

ověření vyúčtování projektů a dotací spolufinancovaných z prostředků Evropské komise, 

případně MPSV České republiky (JPD3). Mezi další neziskové organizace, pro které 

GRINEX AUDIT s.r.o. prováděl audity či poskytoval poradenství, patří Semiramis z.ú., 

Laxus z.ú., Komise J. Williama Fulbrighta, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Milady a Jiřího 



Anderlových, INEX – SDA z.s., Progressive o.p.s. 

 
 

DEKLARUJEME ZKUŠENOST S AUDITEM NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ PROJEKTŮ 

H2020:1 

Mezinárodní konsorciální projekty typu 

RIA, IA, CSA 

ANO – H2020-EU.1.4. - EXCELLENT 

SCIENCE – Research Infrastructures  

 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) NE 

Projekty 7. RP NE 

Dále máme zkušenosti s2:  

 

                                                 
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.  


