Sylabus

Název modulu:

Dotace, granty a příprava žádostí o dotaci EU

Lektor:

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Anotace modulu:

Evropská unie nám dává možnosti čerpání nenávratných finančních příspěvků.
Pro úspěšnou žádost napsat, podat a realizovat takto dotovaný projekt je třeba znát
cíle, principy, priority a zásady Evropské unie. Pravidla čerpání jsou v každém
programovém období nastaveny na konkrétní tématicé oblasti. Programové období
2007 - 2013 je ukončeno, vyplynulo z něj hodně poučení a prostoru pro zlepšování
v aktuálním období 2014 - 2020. Evropská unie přerozdělila zdroje svých fondů mezi
jednotlivé členské státy na základě několika pravidel. Respektovat tato pravidla se
zavazují tak členské státy prostřednictvím národního referenčního rámce, státní
instituce v roli gestora jednotlivých operačních programů, taktéž specifičtí žadatelé
o NFP. Pro žadatele to znamená napsat svou vizi, nebo potřebu do jisté formy
projektového záměru, následně zpracovat žádost o NFP samostatně na zálkade
vzorů, doporučení a best practices, nebo svěřit svou ideu agentuře zabývající se
touto činností. Podání, hodnocení žádosti o NFP, podpis smlouvy, realizace a
monitoring projektu jsou přesně definovány a relativně administrativní náročné
procesy. Evropská unie však tyto procesy podporuje a snaží se napomáhat.
Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit posluchače s možnostmi čerpání finančních prostředků
z fondů Evropské unie a to tak, že posluchači získají základní znalosti o kohezní
politice Evropské unie, dokážou se orientovat v jednotlivých operačních programech
a naučí se tyto prostředky čerpat, tj. budou schopni vypracovat a podat kvalitní
projektovou žádost a řídit, monitorovat a vyhodnotit následný projekt.
Zakončení modulu (seminární práce, případová studie) :
Modul je zakončen seminární prací.
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