SEMINARIO
“Xestión de proxectos H2020 ”
29 e 30 de Xuño 2015
Facultade de Informática (aula 2.0a), Campus Elviña, Coruña

INTRODUCIÓN
Os proxectos europeos do programa Horizon2020 levan asociados uns requisitos
administrativos que condicionan de xeito importante a súa xestión e xustificación, tanto a nivel
burocrático, coma técnico e económico. É preciso entender as pautas e procedementos que
permiten realizar unha xestión axeitada deste tipo de proxectos, para garantir unha correcta
execución e xustificación que conduza ao ao éxito do proxecto.

PROGRAMA DÍA 29 (7 horas)
09.00h – 09.15h Presentación do curso
09.15h – 10.30h Da proposta ao acordo de subvención
 Avaliación e selección dos proxectos
 Diferentes actores involucrados
 Listas de agarda
 Preguntas
10.30h – 11.30h Relacións coa Comisión Europea
 Quen é quen na UE
 A Comisión Europea
 O “project officer”
 Potenciais problema
 Preguntas
11.30h – 12.00h Pausa café
12.00h – 14.00h Acordo de Consorcio e Acordo de Subvención
 Preparación do Acordo de Consorcio
 Preparación do Acordo de Subvención
 Transformación da proposta en anexo técnico do acordo
 Modelo de Acordo de Subvención de H2020
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15.00h – 17.30h Características xerais da xestión dos proxectos colaborativos
 Boas prácticas de xestión
 Órganos de xestión
 Dirixir as reunións
 Comunicación entre os socios
 Principais conflitos
 Preguntas

PROGRAMA DÍA 30 (7 horas)
09.00h – 11.30h Xestión Económica
 Xustificación do gasto
 Elixibilidade do gasto
 Tipos de gasto
 Ingresos
 Dereitos e obrigacións dos socios e o coordinador
 Estados financeiros
 Auditorías
 Preguntas
11.30h‐12.00h Pausa café
12.00h‐14.30h Xestión Técnica
 Follas de tempos mínimos e follas de tempos útiles
 Apertura e peche de tarefas
 O paso de etapas (milestones) e a actualización dos riscos
 Avaliación e seguimento da evolución das actuacións
 Valor engadido dos informes periódicos
 Re‐planificación e contrato
 Preguntas

15.30h‐17.30h Exercicio práctico – simulación xestión colaborativa
 Asignación de roles
 Hipóteses
 Preguntas
Ponentes:

Luis Botifoll, Mon Progres SL
Adriana Varela, Mon Progres SL

Solicítase confirmación de asistencia por medio dun correo electrónico dirixido a otri.aula@udc.es antes
do xoves, 25 de Xuño 2015.
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