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Taková byla konference… 

21. září se uskutečnila závěrečná konference 

projektu Finman, která se konala v zámku 

Retzhof Leibnitz / Graz v Rakousku. Více než 

40 účastníků využilo příležitost dozvědět se 

více o konečných výsledcích projektu a zlepšit 

své znalosti v oblasti finančního managementu 

u EU projektů.  

 

Odborníci, pracující jako hodnotitelé  

financování projektů, se podělili o své 

zkušenosti v klíčových projevech. Ursula 

Pretterhofer prezentovala užitečné informace 

na téma rozpočtového plánování a psaní 

návrhu obecně. Georg Müllner se podělil o své 

zkušenosti v analýze závěrečné finanční zprávy 

pro financování subjektů a dal užitečné rady a 

tipy koordinátorům projektů. Karin 

Hirschmüller vysvětlila roli Rakouské národní 

agentury v aplikačním postupu programu 

Grundtvig a dalších centralizovaných projektů. 

Konečně, Caterina Boschi představila 

účastníky jako koordinátory projektu Finman, 

činnost a cíl projektu a také zdůraznila  

milníky, které byly dosaženy v posledních dvou 

letech. 

S cílem poskytnout nahlédnutí do příručky  

Finman se konaly dva workshopy, kterých se 

účastnili všichni partneři projektu. Zaměřilo se 

na praktické příklady, případové studie a na 

používání příručky Finman v praxi.  

 

 

První seminář se vztahoval na téma: role 

finančního řízení v řízení projektového cyklu a 

podal obecné informace o financování 

programů EU. Tohoto workshopu  se většinou 

zúčastnili účastníci s menšími zkušenostmi s 

evropskými projekty a chtěli získat přehled o 

úkolech a odpovědnosti týkající se finančního 

řízení. Druhý seminář byl zaměřen na finanční 

reporting v evropských projektech. Účastníci 

měli již bohaté zkušenosti v různých 

programech financování a workshop využili  k 

diskusi o konkrétních příkladech vycházejících 

ze svých vlastních projektů. Oba workshopy 

obsahovaly krátké dotazníky poskytující 

konkrétní příklady finančních problémů, které 

vedly k diskusi a výměně názorů mezi 

účastníky. 

 

 

Dále konference sloužila k seznámení se s 

potenciálními partnery pro budoucí spolupráci 

a různé materiály organizací a EU projektů 

byly  distribuovány. 

FinMan partnerství zaznamenalo mezi 

účastníky velmi kladná hodnocení konference 

a poskytnutých materiálů.  Byla to zdařilá akce  

vedoucí k úspěšnému dokončení  spolupráce. 

Veškeré dokumenty včetně všech prezentací a 

materiálů z Workshopu závěrečné konference 

Finman lze stáhnout z webových stránek 

Finman! 
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FinMan kurz ve Florencii… 

V týdnu od 10-14 září proběhl kurz Finman  ve 

Florencii, který byl organizován firmou Tk 

Formazione jako Grundtvig grant. Délka kurzu 

byla 25 hodin a proběhla v anglickém jazyce. 

Více než 30 lidí z celé Evropy zažádalo o grant 

jejich Národní agentury. Nakonec obdrželi 

dotaci jen tři účastníci a přijeli do Florencie. 

Strávili týden  intenzívním jednáním a dokonce 

prodiskutovali možný rozpočet projektu a 

klíčové  kroky v realizaci dalších aktivit.  

 

Další kurzy budou nabízeny brzy také v jiných 

partnerských zemích. Prosím, kontaktujte 

partnera ve své domovské zemi, nebo 

koordinátora projektu pro další informace 

 

Držte krok s FinMan 

FinMan webová stránka 

www.fin-man.eu dostupné ve všech 

partnerských jazycích 

   

Facebook 

Pro přímé spojení s partnery a dalšími 

profesionály  stiskněte „ Líbí se mi“ na 

Facebook. 

http://www.facebook.com/Finmanproject  

 

 

Tým FinMan se těší na spolupráci s Vámi! 
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