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První kontakt – vítejte v projektu 
FinMan! 

Pokud jste pracovali/pracujete v oblasti 
evropských projektů, určitě jste se již setkali s 
problémem týkající se finančního 
managementu. Obtíže se obvykle dostavují již 
na počátku při podávání žádosti a to při 
vyjednávání o rozpočtu a pokračují až k 
odesílání závěrečné zprávy  - tzv.Final Reportu 
(a to je i v případě, když váš projekt 
NENÍ/NEBYL vybrán k auditu!)  

 Buď jako projektový manažer anebo jako 
jeden z projektových partnerů  vždy se 
potýkáte z finanční stránkou projektu! 

Určitě jste si sami již položili některé z 
následujících otázek………. 

• Jak nejlépe zvládnu finanční reporting 
v projektu?  

• Používám ty správné přepočtové kurzy 
? 

• Jak můžu propojit projektový finanční 
systém s naším národním finančním a 
účetním systémem?  

• Existuje nějaká vhodná/doporučená 
doba pro reporting (a pokud ano, kolik 
měsíců to bude trvat)?   

• Jak můžeme zajistit přesný, včasný a 
neustálý informační přehled o 
projektových financích pro všechny 
partnery? 

• Existuj nějaké standardizované vzory 
dokumentů(tabulek atd.), které můžu 
použít v KAŽDÉM projektu? 

FinMan si klade za cíl objasnit právě takovéto 
otázky, přičemž využije nejlepších příkladů a 
zkušeností a metod ve vytváření vzdělávacího 
kurzu a vyhotovení praktické příručky pro 

administrativní a finanční pracovníky v 
evropských projektech. 

 
Předpokládané výsledky projektu budou: 
 

• Příručka Finanční Management pro 
manažery projektu EU a 
administrátory 
(dostupné v angličtině, italštině, 
češtině, němčině, polštině a 
portugalštině) 
 

• Vzdělávací kurz FinMan bude 
nabízen prostřednictvím grantu 
Grundtvig 
 

• Identifikace dobrých 
příkladů/zkušeností z oblasti 
administrativy a financí na evropské 
úrovni 
 

• Lokální semináře ve všech 
partnerských zemích 
 

• Závěrečná konference v Rakousku 

První krok – společně s VÁMI! 

Potřebujeme vaši pomoc, abychom se ujistili, 
že problematika je adresována vám a  týká se 
VÁS. 

Aby v příručce a ve vzdělávacím kurzu byla 
obsažena problematika a požadavky k tématu, 
které se vás týkají, chceme přímo zahrnout 
vaše názory na toto téma. Proto jsme vytvořili 
on-line formulář pro finanční a projektové 
manažery, kteří se potýkají s finančními 
aspekty projektů EU v rámci LLO (tj.organizací 
pro Celoživotní vzdělávání). 

Prosím, využijte možnosti pomoci nám 
vytvořit produkt, který budete moci 
doopravdy používat a mít z něj prospěch!  
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Stačí jen navštívit “ 
<http://www.surveymonkey.com/s/FinMan_s
urvey4>” a vyplnit dotazník! 

Děkujeme předem za vaši podporu a 
spolupráci. 

První výsledek – analýza vzdělávacích 
potřeb 

K informacím shromážděným v dotazníku 
navíc provedeme interview se zástupci 
Národní Agentury a  Evropská Agentura a tak 
získáme jejich názor na analýzu potřeb. Tento 
první produkt, který nám pomůže vytvořit 
obsah vzdělávacího kurzu, nabídne ty nejvíce 
potřebné znalosti pro oblast efektivního 
finančního projektového managementu a 
zpracuje finančního průvodce pro 
administrativní a finanční odborníky v 
projektech LLO (ORGANIZACE PRO CŽV). 

 

PRVNÍ ZPŮSOB DISEMINACE - 
http://www.fin-man.eu 

Webová stránka tohoto projektu je již 
dostupná a poskytne vám obecné informace 
k projektu, jeho cílům a výstupům. Dále 
zde naleznete události a dokumenty ke 
stažení, které dle projektového plánu 
budou vznikat včetně aktuálních informací 
a aktivit spojených s projektem.  

Pokud mate zájem dostávat aktuální 
informace o projektu FinMan, prosím, 
využijte možnosti a přihlaste se jednoduše 
poskytnutím své emailové adresy k službě 
„aktuality FinMan“. 

Webové stránky budou již brzy dostupné ve 
všech partnerských jazycích. V případě 
dotazů můžete vždy kontaktovat 
koordinátora projektu nebo svého lokálního 
partnera (viz sekce kontakty). 

Prosím, navštivte www.fin-man.eu , aby jste 
vždy měli aktuální informace o projektu 
FinMan! 

Projektový tým FinManu se těší na spolupráci 
s vámi a  poskytnutí vám podpory v rámci 
finančního  managementu  projektů EU! 
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mlcakova@euro-face.cz 
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Mr Sean Keenan 
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PL – University of Lodz 
Mr Marcin Podogrocki 
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