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FinMan Vás zve … 

                                                  …k účasti 

Na závěrečnou konferenci “Finanční management 
v evropských projektech ”!  
 
Kde? Zámek Retzhof, Leibnitz, Rakousko  
 
Kdy?  Pátek, 21. září 2012  

10.00-15.30h 
 
Cílem projektu FinMan je zlepšit účinnost a 
efektivitu projektového řízení organizací  
celoživotního vzdělávání, které správcům a 
finančnímu personálu poskytují dovednosti 
potřebné k úspěšné realizaci těchto projektů. 
 
 
Konference účastníkům představí efektivní a 
účinný finanční návod pro řízení celého cyklu 
projektů EU v oblasti celoživotního učení: 
z pohledu plánování projektu až k předkládání 
závěrečné zprávy Evropské komisi, stejně jako 
všechny další výsledky, vytvořené v rozmezí 
dvouleté  mezinárodní spolupráce. 
 
Cílovou skupinu pro konferenci tvoří organizace a 

osoby, které pracují v oblasti vzdělávání dospělých 

a v programu celoživotního učení, stejně jako lidé, 

kteří by se rádi zapojili. kteří by se rádi zapojili.  

- Pracovníci managementu 

v institucích/organizacích, které jsou 

součástí projektů, dotovaných EU  

- Finanční manažeři, administrativní/ 

účetní pracovníci  

 

 
 

... k výměně a propojení  

 
Cílem konference je podpořit diskusi na téma 
hospodaření v projektech EU, stejně jako výměna 
zkušeností, osvědčených postupů a navazování 
nových kontaktů. 
 
Budeme rádi, když účastníci představí své 

propagační materiály k projektu (letáky, brožury 

...) a produkty (příručky, manuály, DVD, 

strategické dokumenty, pokyny apod.) a budou 

diskutovat o těchto materiálech s dalšími účastníky 

konference. Za tímto účelem budou k dispozici 

stoly v konferenčních místnostech. 

...ke zkušenostem 
 

Konference se bude skládat z klíčových poznámek 

vystoupení a workshopů, s odkazem na relevantní 

aspekty finančního řízení v projektech EU. Tím 

bude kladen důraz na centralizované akce v rámci 

programu celoživotního učení. 

 

Účastníci budou diskutovat s odborníky z oboru a 

získají tak tipy a doporučení související s příklady z 

praxe. Dále budou semináře prezentovat vybrané 

prvky a cvičení z výcvikového programu, které si 

budou moci účastníci sami otestovat.  

 

- Workshop I – Role finančního řízení v 

projektovém cyklu  

- Workshop II – Finanční zprávy v  

projektech EU  

 

 
 
 
 
 

 

  

 

Termín pro registraci : Do 10. září 2012 

Registrační formulář by měl být zaslán Petře Kampf 

emailem nebo faxem. Registrační formulář je pro 

stažení dostupný na www.fin-man.eu a www.enter-

network.eu 

Pro další obecné i detailní informace o konferenci , 

jak se a ni dopravit, o ubytování, stejně jako o 

materiálech kontaktujte, prosím, promotéra 

konference:  

Conference Promotor: 

Petra Kampf - E.N.T.E.R. 

Geidorfplatz 2. 8020 Graz . Austria 

Tel: ++43 (0)316 329005 . Fax ++43 (0) 316 329006 

Email: petra.kampf@enter-network.eu 

 

UDĚLEJTE SI ČAS NA: 

Konference FinMan 

21. září 2012 10.00 - 15.30 hod 

na zámku Retzhof v Leibnitz/Graz 

(Austria) 

http://www.fin-man.eu/
http://www.enter-network.eu/
http://www.enter-network.eu/
mailto:petra.kampf@enter-network.eu
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Program konference v kostce 
 

 
Moderování: Petra Kampf - E.N.T.E.R., Rakousko 
 

 

 

 

 

 

Tým projektu FinMan se těší, že Vás již brzy 

přivítá na konferenci FinMan!   

Navštivte nás na: 

www.fin-man.eu 

or 

www.facebook.com/Finmanproject 

 

 

 

 

 

 

Partneři 

IT – Tk Formazione Srl 
Ms Michela Calabrese (coordinator) 

m.calabrese@tkformazione.it 
 

AT – E.N.T.E.R. 
Ms Petra Kampf 

petra.kampf@enter-network.eu 
 

CZ – Euroface Consulting s.r.o 
Ms Jana Dorotikova 

dorotikova@euro-face.cz 
 

PL – University of Lodz 
Mr Marcin Podogrocki 

mpodogrocki@uni.lodz.pl  
 

PT – SPI 
Mr João Rodrigues 

joaorodrigues@spi.pt 

UK – Castlereagh Enterprises Ltd 
Ms Louise Davidson 

louise.davidson@castlereagh.com 

 

 

 

Návrh programu v kostce 

Čas Téma 

 
09.30 – 10.00 
 

Registrace 

10.00 – 10.15 
 

Oficiální uvítání  

10.15 – 10.45 

 
“Od samého začátku: Plánování 
rozpočtu a fáze psaní žádosti” 
 
Ursula Pretterhofer – Obchodní 
konzultant, Externí evaluátor pro EACEA 
v Rakousku  

10.45 – 11.00 

 
Role národních agentur celoživotního 
učení v procesu aplikace Grundtvig a 
dalších centrálních projektů ” 
 
Karin Hirschmüller – z rakouské Národní 
agentury  
 

11.00 – 11.30 Přestávka, prostor pro seznámení 

11.30 – 12.00 

 
“Závěrečné zúčtování: Analýza 
závěrečných finančních zpráv 
poskytovatelem dotace” 
 
Georg Müllner – E.N.T.E.R., Externí 
evaluátor pro rakouskou Národní agenturu  
 

12.00 – 12.30 

 
“Představení projektu FinMan a 
workshop” 
 
Caterina Boschi – Koordinátorka projektu, 
TK Formazione Srl, Itálie 
 

12.30 – 14.00 Společný oběd 

14.00 – 15.00 

 
Workshop I – Role finančního řízení 
v projektovém cyklu  
Workshop II – Finanční zprávy 
v projektech EU  

15.00 – 15.30 Shrnutí a závěr 

http://www.fin-man.eu/
http://www.facebook.com/Finmanproject
mailto:m.calabrese@tkformazione.it
mailto:petra.kampf@enter-network.eu
mailto:dorotikova@euro-face.cz
mailto:mpodogrocki@uni.lodz.pl
mailto:joaorodrigues@spi.pt
mailto:louise.davidson@castlereagh.com
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 V kostce: 
Hostitelem je: 
E.N.T.E.R. jménem partnerství projektu FinMan 
 
Místo konání: 
Zámek Retzhof - Dorfstrasse 17, 8430 Leitring/Leibnitz (asi. 36km  
Od Grazu), Rakousko.  

 
Pro další informace navštivte, prosím : http://www.retzhof.at 
 
Doprava a ubytování 
Graz je druným největším městem v Rakousku a je jednoduše dostupný ať už letadlem, vlakem nebo autem. Na místo konání 
konference se dostanete z letiště v Grazu nebo z centrálního nádraží. Ubytování bude k dispozici přímo na zámku nebo v 
přilehlé čvrti. Pro další informace, týkající se cesty, možnosti ubytování a rezervace, kontaktujte, prosím, petra.kampf@enter-
network.eu. 
 
Uzávěrka pro registraci 
10. Září 2012 
 
Kontakt 

Petra Kampf 
E.N.T.E.R. 
Geidorfplatz 2. 8010 Graz . Rakousko 
Tel: ++43 (0)316 329005 . Fax ++43 (0) 316 329006 
Email: petra.kampf@enter-network.eu . URL: www.enter-network.eu 
 

Workshopy 

Workshop “Role finančního řízení v projektovém cyklu”  

 Co je  “Řízení projektového cyklu” (PCM) 

 Přehled o EU programech 

 Finanční management v  EU projektech 

 

Workshop “Finanční zprávy v projektech EU” 

 Účel vykazování 

 Vnitropodnikový systém vykazování 

 Běžné šablony 

 Nástroje pro výpočtu nákladů 

 Systém číslování finančních dokumentů 

 

Propojení 

Budeme rádi, když účastníci představí své propagační materiály k projektu (letáky, brožury ...) a produkty (příručky, 

manuály, DVD, strategické dokumenty, pokyny apod.) a budou diskutovat o těchto materiálech s dalšími účastníky 

konference. Za tímto účelem budou k dispozici stoly v konferenčních místnostech. Pro rezervaci stolů k představení Vašich 

projektových materiálů, kontaktujte, prosím, Petru Kampf.  

Další informace najdete na:   

http://www.fin-man.eu and http://www.enter-network.eu 

http://www.retzhof.at/
mailto:petra.kampf@enter-network.eu
mailto:petra.kampf@enter-network.eu
mailto:petra.kampf@enter-network.eu
http://www.enter-network.eu/
http://www.fin-man.eu/
http://www.enter-network.eu/

