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Které části projektového návrhu >> GA 
>> je příjemce povinen reportovat?
(čl. 19, 20 GA)

2
vysvětlivka: KR = Kontinuální reporting, PR = Periodický reporting

1. Excellence Část reportingu

1.1 – Objectives KR: Publishable Summary

1.2 - Relation to the work programme

1.3 - Concept and approach KR: Gender

1.4 - Ambition KR: Innovation

2. Impact Část reportingu

2.1 - Expected impacts KR: Publishable Summary

2.2 a - Measures to maximise impact: 
Dissemination and exploitation of results

KR: Patents, Publications, Diss. Activites, 
Deliverables

2.2 b - Measures to maximise impact: 
Communication activities

KR: Publishable summary (web), Comm. 
Activities, Deliverables

3. Implementation Část reportingu

3.1 - Work plan - Work packages, 
deliverables and milestones

KR: Deliverables, Milestones

3.2 - Management structure and procedure KR: Deliverables, Risks

3.3 - Consortium as a whole KR: Gender

3.4 - Resources to be committed PR: Financial Statement



Jaké 2 typy reportování realizujeme v 
projektech H2020?

• Kontinuální reporting

• Periodický reporting
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Povinnost reportingu

Deliverables (podle Annexu 1 - DoA)

Periodic Report (do 60 dnů po skončení každého 
vykazovaného období) 

Periodic technical report (část A a B)

Periodic financial report

Final Report (spolu s Periodic Report za poslední vykazované 
období)

Final technical report – Shrnutí celého  projektu (výsledky vč. 
jejich využití a diseminace, závěry, socio-ekonomický dopad)

Final financial report - CFS

Article 19 GA

Article 20 GA

elektronické podání 
přes Participant 
Portal



Periodický reportingový nástroj

• Automaticky aktivován vždy po skončení vykazovaného období

– Výjimka: projekty u kterých probíhá proces změny GA

• Příjemci (vč. koordinátora) 

– vyplňují své finanční výkazy (vč. vysvětlení k využití zdrojů)

– mohou přispívat k technické části zprávy

• Koordinátor (navíc)

– nahrává část B v PDF verzi do technické části Periodic Report (=popis 
projektových prací vč. vysvětlení případných odchylek oproti plánu)

– schvaluje finanční výkazy jednotlivých partnerů

– zasílá průběžnou zprávu EK
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Periodic Technical Report

Part A 

Publishable summary

Deliverables, milestones, risks, etc.

odpovědi z dotazníků (H2020 KPI*)

Part B – popisná část

vysvětlení realizovaných projektových prací a pokroku

aktualizace plánu na využití a šíření výsledků 

(plan for exploitation and dissemination of results)

vysvětlení odchylek od Annexu 1 - DoA

elektronické vyplnění přes 
Continuous Reporting

nahrává se v PDF 
přes Periodic 
Reporting

* Key Performance Indicators
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Kontinuální reportingový nástroj

• Otevřen soustavně po celou dobu trvání projektu

• Kdo jej může používat?

– kterýkoliv z partnerů 

• Co se vkládá/aktualizuje?

– Výstupy a milníky projektu (deliverables and milestones)

– Publikované shrnutí

– Kritická rizika

– Publikační a komunikační aktivity

– IPR

– Dotazník týkající se horizontálních otázek
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Tyto informace v pozdější 
fázi tvoří část A průběžné 
technické zprávy
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Kontinuální Reporting
(ukázka)
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Přihlášení 
do PP (EU 
LOGIN)
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Kontinuální 
reportingový 
nástroj
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Kontinuální Reporting
Kompletní přehled záložek

• záložky se mohou lišit podle tematické oblasti/typu
projektu/specifické výzvy



Publishable
Summary
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• všechna pole jsou povinná
• doporučení: nahrát alespoň 1 obrázek do kategorie

"Publishable Summary's associated images"

Kontinuální Reporting
Publishable Summary



Deliverables



• Status „Pending“ znamená, že naplánovaný výstup (deliverable) ještě 
nebyl do systému nahrán.

• Červená barva signalizuje nedodržení termínu pro dodání výstupu.

• Pokud není naplánovaný výstup do systému nahrán před uzavřením 
průběžné zprávy, musí příjemci poskytnout zdůvodnění pro nedodržení 
termínu (v rámci periodického reportingového nástroje).

Deliverables   
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Kontinuální Reporting
Deliverables



• K Deliverables je před odesláním možné vložit komentář.

• Projektový úředník je notifikován o každé podané Deliverable.
• Pokud projektový úředník zamítne Deliverable, Coordinator Contact a

Participant Contact jsou informování přes PP.
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7 Deliverables  Kontinuální Reporting
Deliverables
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Kontinuální Reporting
Deliverables



Milestones
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Milestones

• Milestones jsou zobrazeny podle grantové dohody.
• Je nutné označit, zda byl Milestone splněn či nikoli a vybrat 

datum splnění.
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0
Kontinuální Reporting
Milestones



Critical risks

• Předvídaná rizika jsou automaticky zobrazena podle grantové 
dohody.

• Je možné doplnit další rizika či aktualizovat současnou situaci/stav 
rizik.
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1
Kontinuální Reporting
Critical Risks
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2 Publications
Kontinuální Reporting
Publications (varianta č. 1 Open Aire)

• z Open Aire se automaticky nahrají publikace, které patří k projektu
• Open Aire identifikuje také příbuzné publikace, které citovaly/jmenovaly daný projekt 
• Je nutné potvrdit, zda jsou tyto publikace výsledkem projektu – přesunou se z listu 

„suggested“ do listu „project“ – tím se stanou součástí Periodic Report.
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3 Publications
Kontinuální Reporting
Publications (varianta č. 2 - manuální vyplnění)

• Je nutné vyplnit všechna pole manuálně nebo za pomocí DOI 
publikace (zbylá pole se vyplní automaticky).
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• Pokud v projektu doposud nebyly vydány žádné publikace, je 
nutné zaškrtnout políčko:

This project does not currently have any scientific publications

Kontinuální Reporting
Publications



Kontinuální Reporting
Dissemination & Communication activites
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• Pokud není možné 
identifikovat přesný 
rozpočet alokovaný na 
diseminační a 
komunikační aktivity, 
postačí jeho 
kvalifikovaný odhad.
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Kontinuální Reporting
Patents



Kontinuální Reporting
Innovation
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Gender
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Kontinuální Reporting
Gender



Specifika ENERGY projektů –
kontinuální reporting i část A Periodic Report

29



To vše pomůže projektovému úředníkovi 
měřit průběh projektu…

H2020 key performace indicators

•Diseminace – počet událostí týkající se komunikace

•Patenty

•Inovace – prototypy, klinické studie, testování, nové produkty, 
metody

•Gender – počet mužů a žen 

•ENERGY – míra energetických úspor, výsledky projektu 

•a další podle tematické oblasti projektu…
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Periodic Reporting
Technická část

(ukázka)
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Periodic ReportingPeriodický 
reportingový 
nástroj
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• Část A je generována automaticky z kontinuálního reportu, 
proto musí být tyto informace aktuální před uzamčením „Lock 
for review“.

• Část B je šablona, která se nahrává do systému v PDF verzi.
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Periodický reporting–
Technická zpráva

• Jakmile je technická zpráva kompletní, koordinátor ji uzamkne pro 
úpravy (tlačítko „Lock for review“)

• Zmáčknutím tlačítka dojde k vygenerování finálního PDF dokumentu. 
Koordinátor by se měl před uzamčením zprávy přesvědčit, že všechna 
data vložená prostřednictvím kontinuálního reportingového nástroje jsou 
aktuální!
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• Vygenerovaný PDF dokument může koordinátor schválit k odeslání EK 
(tlačítko „Accept & Include“) nebo jej může odemknout pro další úpravy 
(tlačítko „Unlock to draft“)



• Jakmile jsou technická i finanční část průběžné zprávy schváleny, 
koordinátor zasílá zprávu EK prostřednictvím tlačítka „Submit to EU“.
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Periodic Reporting



H2020 Online Manual
Reports & payment requests
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Semináře pro koordinátory -
video záznamy 

• 14. února 2017, Brusel

– Téma: Dodatky ke GA, Reporting a platby

– odkaz na video záznam:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-
reporting-and-payments/register.cfm

• 1. března 2017, Brusel

– Téma: Příprava Grantové dohody

– odkaz na video záznam:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-grant-agreement-
preparation/register.cfm
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-grant-agreement-preparation/register.cfm


Finanční dotazy: lojkova@tc.cz; horniecka@tc.cz

Právní dotazy: kotoucek@tc.cz; 

Užitečné odkazy: www.tc.cz; www.h2020.cz

H2020_Czech

Vaše podněty, komentáře, připomínky prosím zasílejte na finance@tc.cz. 
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