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FinMan kurz již brzy … 

Kurz FinMan a finanční příručka bude 

strukturována do následujících sekcí: 

• Úvod do řízení projektového cyklu  

• Příprava projektové žádosti 

• Finanční management projektu  

• Systém podávání zpráv 

• Audit 

Každá část bude obsahovat případové studie, 

nejlepší praktické příklady a tipy od zkušených 

profesionálů z oblasti projektového 

managementu. Materiály budou praktické, 

uživatelsky přátelské, a obecné pro řadu 

různých programů, podporovaných EU.   

 

Nezmeškejte pilotní kurz v Portugalsku! 

Kdy a kde? 

Kurz bude testován v Portu v rámci 

dvoudenního workshopu 16. – 17. února 

2012.  

 

Co se bude dít? 

V těchto dvou dnech se zaměříme na 

následující témata: 

- Modul 2 – Příprava projektové žádosti 

- Modul 4 – Systém podávání zpráv 

Rovněž se budeme částečně zabývat Modulem 

3  - Finanční management projektu.  Modul 1 

– Úvod do řízení projektového cyklu, stejně 

jako Modul 5 – Audit, budou představeny jen 

krátce.  

 

 

Bylo rozhodnuto zaměřit se na zmíněné 

obsahy, které zahrnují nejvíce praktických 

příkladů a případových studií. Dále budou mít 

účastníci příležitost integrovat své praktické 

příklady z reálných projektů v diskuzích a 

budou mít možnost položit konkrétní otázky. 

Tyto otázky budou shromažďovány již ve fázi 

registrace, s cílem připravit a zahrnout je do 

workshopu co nejlépe. 

Komu je kurz určen? 

Účastníkům se zkušenostmi v oblasti 

projektového managementu. 

Jak se zúčastnit? 

K dispozici jsou granty k pokrytí cestovních a 

pobytových nákladů pro účastníky pilotního 

testování. Pokud máte zájem zúčastnit se 

kurzu, kontaktujte prosím organizaci ve Vaší 

zemi, která Vám poskytne potřebné informace 

k registraci.  Registrace končí 16. února 2012! 

 

FinMan meeting v Portu 

Na začátku listopadu se sešli partneři projektu 

FinMan v Portu, aby dokončili obsah kurzu pro 

pilotní testování a zároveň naplánovali jeho 

průběh. Partneři společně pracovali na 

slovníku nejdůležitějších pojmů, které by měly 

být zahrnuty v testovacích materiálech. 

Zmíněný slovník bude součástí příručky 

FinMan, za účelem 

vytvořit dostupný a 

pochopitelný 

materiál pro 

všechny zájemce.  
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Udělejte si čas na… 

...FinMan kurz ve Florencii| 10-14 září 2012 

Kurz bude nabídnut na evropské úrovni, s 

možností financování účasti programem 

Grundtvig. Máte možnost požádat o tento 

grant prostřednictvím Vaší národní agentury. 

Další detailní informace budou následovat již 

brzy!   

...FinMan konference v Grazu|  21. září 2012 

Závěrečná konference projektu FinMan bude 

pořádána v Rakousku, na zámku Retzhof v 

Leibnitzu/Leitringu, v blízkosti města Graz. 

Konference představí konečné výsledky 

projektu a poskytne zajímavé výstupy od 

odborníků. Rovněž bude příležitostí k 

testování materiálů a pomůcek v praxi. 

Detailní program konference bude k dispozici 

již brzy!  

Držte krok s  FinMan 

Webová stránka FinMan  

www.fin-man.eu je dostupná ve všech 

partnerských jazycích 

Facebook 

Klikněte na “to se mi líbí” na naší facebook 

stránce a spojte se tak s našimi partnery a 

dalšími profesionály z oblasti finančního 

managemetu. 

http://www.facebook.com/home.php#!/p

ages/FinMan/212571722107255  

 

Tým FinMan se těší na spolupráci s Vámi! 
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