
 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

 

Projekty mezinárodní spolupráce 

po roce 2014 

 Jak do projektů úspěšně vstoupit  
a efektivně je implementovat 

 
Seminář pořádá Evropská rozvojová agentura, s.r.o. v rámci projektu „Další vzdělávání v 

možnostech mezinárodní spolupráce“, který je spolufinancován z prostředků ESF 

prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
 
 

4. června 2014 
 

Hotel U Růže, Zámecká 52, Kutná Hora - Sedlec 
 
 
 
Registrovat se můžete zde a pro případné dotazy jsme Vám k dispozici na 

adrese stepana.tezka@eracr.cz, popř. telefonicky na čísle +420 774 455 534. 

 

 

 

 

Semináře jsou bezplatné pro zájemce z veřejného a neziskového sektoru, kteří 

prokazatelně působí na území Středočeského kraje (prokazuje se adresou bydliště nebo 

pracoviště). Účastníci musí mít alespoň základní úroveň znalosti anglického jazyka. 



 

 

 

Program semináře 
8:45 – 9:00 Registrace účastníků a přivítání 

9:00 – 10:30 Co jsou projekty mezinárodní spolupráce? 

• Mezinárodní dotační programy vs. strukturální fondy 

• Přínosy mezinárodní spolupráce 

• Tematické zaměření mezinárodních dotačních programů 

• Projektový cyklus 

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 – 12:30 Zapojení do mezinárodního projektu – praktické cvičení 

• Kde najdu nabídky na zapojení do mezinárodních projektů? 

• Jak poznám, že je pro mě projekt vhodný? 

• Na co si musím dávat pozor při komunikaci s vedoucím 

partnerem? 

• Co potřebuji vědět před podpisem partnerské smlouvy? 

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd 

13:30 – 15:00 Specifika mezinárodních dotačních programů 

• Projektový cyklus mezinárodních projektů 

• Projektové konsorcium – role vedoucího a řadového partnera 

• Příprava podání projektu 

• Administrace a evaluace projektu 

• Základy finančního řízení mezinárodního projektu 

15:00 – 15:15 Přestávka na kávu 

15:15 – 16:45 Finanční řízení mezinárodního projektu – praktické 
cvičení 

• Jaké jsou zásady finančního řízení mezinárodního projektu? 

• Na co si musím dávat pozor? 

• Co znamená pojem „spolufinancování“ a je třeba se ho bát? 

• Jak sestavím rozpočet projektu? 

16:45 – 17:00 Prostor pro dotazy a neformální networking 


