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Bulletin

Zlepšete si své finanční dovednosti v 
evropských projektech!

 10. – 14. září
 Florencie, Italy
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               Angličtina 

         Tk Formazione
 c.boschi@tkformazione.it
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Uzavírka přihlášek:  
 30. dubna 2012

Referenční číslo: IT-2012-817
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Zlepšení kompetencí p
a administrativních 
jejich znalostí ve finančním managementu. 
Podpořit projektové manažery a 
administrativní pracovníky v jejich 
každodenní práci pro fina
evropských projektech. 
Výměna zkušeností s kolegy z jiných zemí. 

Cílové publikum 

Zaměstnanci managementu 
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Zlepšete si své finanční dovednosti v 
evropských projektech! 

14. září 2012 
, Italy 

Tk Formazione 
c.boschi@tkformazione.it

Grundtvig In-Service – Training 

2012 
817-001 

Certifikát o účasti, včetně popisu 
obsahu kurzu a časový vklad 

 

Zlepšení kompetencí projektových manažerů 
inistrativních pracovníků rozvojem

jejich znalostí ve finančním managementu. 
Podpořit projektové manažery a 

pracovníky v jejich 
každodenní práci pro finanční management v 

jektech.  
Výměna zkušeností s kolegy z jiných zemí. 

Zaměstnanci managementu 
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„Specialní edice kurzu Grundtvig 
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c.boschi@tkformazione.it 

Training 
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jektových manažerů 
pracovníků rozvojem 
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pracovníky v jejich 
nční management v 

Výměna zkušeností s kolegy z jiných zemí.  

Zaměstnanci managementu 
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administrativní/ účetní 

510664-LLP-1-2010
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) 
odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a 
Evropská  komise neodpovídá za použití inf

ní edice kurzu Grundtvig 
 
 

Některé dojmy z pilotního kurzu

16-17 února 

“Rozdělím se o zkušenosti z kurzu se svými kolegy”
“Cítím se připraven
partnerem v multilaterálním projektu” 
“Získal jsem informace, které mohu využít jako nástroj 
ve svých projektech” 
“Kurz mi pomohl vylepšit moji práci ve finančním 
managementu. Zvlášť příklady ze skutečných projektů 
byly velmi užitečné a moc se mi líbily připravené 
materiály, které nadále využiji ve své každodenní 
práci” 
 
 
 
3 kroky pro registraci do kurzu

 
Modul 1 – Úvod do řízení projektového cyklu 
(ŘPC´) 
 

- Osvěžení znalos
- Smysl a důležitost finančního 

management v ŘPC
Modul 2 – Příprava návrhu
 

- Definice rozpočtu
- Uznatelné/ Neuznatelné výdaje
- Kategorie nákladů
- Nástroje pro kalkulaci rozpočtu
- Zavazující dopis

 
Modul 3 – Management
 

- Úlohy a zodpovědnosti
- Předání evropského grantu partnerům
- Revize 
- Interní systém finančního vykazování 
- Dokumentace nákladů

 
Modul 4 – Hlášení

 
- Účel hlášení
- Interní systém hlášení
- Společné šablony
- Nástroje pro kalkulaci nákladů
- Číselný systém finančních dokumentů

 
Modul 5 – Audit
 

- Definice auditu
- Externí audit
- Typy auditu
- Důsledky auditů
- Příprava na audit
- Přežít audit
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Některé dojmy z pilotního kurzu

17 února – Porto (Portugal

Rozdělím se o zkušenosti z kurzu se svými kolegy”
Cítím se připraven k tomu, abych se mohl stát 

partnerem v multilaterálním projektu” 
Získal jsem informace, které mohu využít jako nástroj 

ve svých projektech”  
Kurz mi pomohl vylepšit moji práci ve finančním 

managementu. Zvlášť příklady ze skutečných projektů 
užitečné a moc se mi líbily připravené 

materiály, které nadále využiji ve své každodenní 

3 kroky pro registraci do kurzu

Obsah kurzu a časový rozvrh

Tréninkové moduly

Úvod do řízení projektového cyklu 

Osvěžení znalostí ŘPC
Smysl a důležitost finančního 
management v ŘPC
Příprava návrhu 

Definice rozpočtu 
Uznatelné/ Neuznatelné výdaje
Kategorie nákladů
Nástroje pro kalkulaci rozpočtu
Zavazující dopis (Letter of intent)

Management 

Úlohy a zodpovědnosti
Předání evropského grantu partnerům
Revize rozpočtu projektu
Interní systém finančního vykazování 
Dokumentace nákladů

Hlášení 

Účel hlášení 
Interní systém hlášení
Společné šablony
Nástroje pro kalkulaci nákladů
Číselný systém finančních dokumentů

Audit 

Definice auditu 
Externí audit 
Typy auditu 
Důsledky auditů 
Příprava na audit 
Přežít audit 
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Porto (Portugalsko)  
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Definice rozpočtu 
Uznatelné/ Neuznatelné výdaje 
Kategorie nákladů 
Nástroje pro kalkulaci rozpočtu 

(Letter of intent)

Úlohy a zodpovědnosti 
Předání evropského grantu partnerům

rozpočtu projektu 
Interní systém finančního vykazování 
Dokumentace nákladů 

Interní systém hlášení 
Společné šablony 
Nástroje pro kalkulaci nákladů 
Číselný systém finančních dokumentů
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Některé dojmy z pilotního kurzu… 

Rozdělím se o zkušenosti z kurzu se svými kolegy” 
k tomu, abych se mohl stát 

 
Získal jsem informace, které mohu využít jako nástroj 

Kurz mi pomohl vylepšit moji práci ve finančním 
managementu. Zvlášť příklady ze skutečných projektů 

užitečné a moc se mi líbily připravené 
materiály, které nadále využiji ve své každodenní 

FinMan.. 

Obsah kurzu a časový rozvrh 

Doba trvání

Úvod do řízení projektového cyklu 

2 hodiny

(Letter of intent) 

6 hodin 

Předání evropského grantu partnerům 

Interní systém finančního vykazování  

6 hodin 

Číselný systém finančních dokumentů 

6 hodin 

4 hodiny
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užitečné a moc se mi líbily připravené 
materiály, které nadále využiji ve své každodenní 

Doba trvání 

hodiny 
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3 kroky k zažádání o grant Grundtvig…
 
Kandidáti mohou zažádat o grant přes domácí 
Národní agenturu. Detaily žádosti každého kandidáta 
budou jednotlivě vyhodnoceny Národními 
agenturami. 
 

 

 
Uzávěrka přihlášek je 30. 

 

Udě

...konference FinMan v Grazu

Závěrečná konference 
Rakousku na zámku 
Grazu
a bude rovněž 
n
sdělíme již brzy!

 
 

1. Stáhněte s
stránky FinMan 
 

2. Vyplněný jej p
životopisem společnosti 
kurz ve Florencii
(c.boschi@tkformazione.it
 

3. Počkej
(předregistrační
instituce 
 

 
3 kroky k zažádání o grant Grundtvig…
 
Kandidáti mohou zažádat o grant přes domácí 
Národní agenturu. Detaily žádosti každého kandidáta 
budou jednotlivě vyhodnoceny Národními 
agenturami.  
 

1. Kontaktujte
formu
 

2. Pošlete vyplněnou žádost a zvací dopis od 
pořádající 

 
3. Počkejte na schválení a kontaktujte 

pořádající instituci pro potvrzení Vaší 
předregistrace 
Vám nebyl grant udělen)
 

 
Uzávěrka přihlášek je 30. 

 

Udělejte si čas na

...konference FinMan v Grazu

Závěrečná konference 
Rakousku na zámku 
Grazu. Konference představí finální výstupy projektu 
a bude rovněž 
nástrojů v praxi. Detailní program konference Vám 
sdělíme již brzy!

Bulletin

Stáhněte si formulář 
stránky FinMan (www.fin

Vyplněný jej pošlete
životopisem společnosti 
kurz ve Florencii (kontakt
c.boschi@tkformazione.it

Počkejte než Vám bude doručen zvací dopis 
(předregistrační formulář) z pořádající 
instituce  

3 kroky k zažádání o grant Grundtvig…

Kandidáti mohou zažádat o grant přes domácí 
Národní agenturu. Detaily žádosti každého kandidáta 
budou jednotlivě vyhodnoceny Národními 

Kontaktujte Národní
formuláře žádosti o grant 

Pošlete vyplněnou žádost a zvací dopis od 
pořádající organizací N

Počkejte na schválení a kontaktujte 
pořádající instituci pro potvrzení Vaší 
předregistrace (kontaktujte je i v 
Vám nebyl grant udělen)

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2012!

jte si čas na… 

...konference FinMan v Grazu

Závěrečná konference FinMan
Rakousku na zámku  Retzhof v Leibnitz/Leitring, 

Konference představí finální výstupy projektu 
a bude rovněž příležitostí k otestování materiálů a 

ástrojů v praxi. Detailní program konference Vám 
sdělíme již brzy! 
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formulář žádosti z webové 
www.fin-man.eu
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kontaktujte je i v případě, že 
Vám nebyl grant udělen). 

ubna 2012! 
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Tým FinMan se těší na spolupráci s Vámi!
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