
 

 

Kurzy pro řízení projektů Evropské unie 

Chcete se seznámit s problematikou strukturálních fondů EU, celým procesem 

podávání a schvalování projektových žádostí a administrací schválených projektů? 

Problematika fondů a programů Evropské unie pa-

tří již několik let k velmi sledované a atraktivní ob-

lasti. Možnost „sáhnout si na evropské peníze“ 

láká velké množství právnických i fyzických osob – 

krajů, měst a obcí, podniků a podnikatelů, škol 

všech stupňů, neziskových organizací, ale i fyzic-

kých osob. Přitom celkové povědomí české veřej-

nosti o této problematice není velké. 

Připravili jsme proto možnost získat prostřednic-
tvím 2 vzdělávacích kurzů komplexní přehled o celé 
problematice evropských fondů – počínaje základ-
ními informacemi o politice hospodářské a sociální 
soudržnosti EU, přes ucelený přehled českých ope-
račních programů až po přesný návod jak správně 
připravit projektovou žádost a v případě schválení 
projekt úspěšně administrovat.  

Součástí prvního kurzu je praktický nácvik tvorby 
projektových žádostí v elektronických informačních 
systémech Benefit7, eAccount a Bene-Fill. V rámci 
druhého kurzu se absolventi naučí proces efektiv-
ního řízení a administrace již schválených projektů, 
včetně praktického nácviku tvorby Monitorovacích 
zpráv a Žádostí o platbu.  

Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s Institutem ce-

loživotního vzdělávání Vysoké školy manažerské 

informatiky a ekonomiky v Praze. 

Součástí každého kurzu jsou i osobní konzultace 
s lektory k probírané problematice. Zájemci mají 
také možnost využít komplexní služby dotačního 
poradenství, od nalezení vhodného dotačního ti-
tulu, přes získání dotace včetně proplacení až po 
veškerou následnou administraci dotace. Náš po-
radenský tým je připraven profesionálně poradit, 
poskytnout jednoduchou orientaci v dotační ter-
minologii a zajistit plnění všech smluvních poža-
davků kladených na příjemce dotace.  

Námi poskytované služby v této oblasti jsou:  

� analýza možností čerpání dotačních pro-

středků a nalezení vhodného zdroje fi-

nancování,  

� kompletní příprava žádosti o dotaci, 

včetně zpracování studie proveditelnosti, 

analýzy nákladů a výnosů a žádosti,  

� poradenská podpora v průběhu schvalo-

vání projektu a při podpisu smlouvy o do-

taci,  

� zajištění plnění všech povinností plynou-

cích ze schválené dotace, zejména přípra-

va monitorovacích a závěrečných zpráv, 

žádostí o platbu, účast na kontrolách, au-

dit projektu, plnění pravidel povinné pub-

licity 

 


