Pozvánka na dvoudenní vzdělávací seminář

Studie proveditelnosti, CBA a FEA
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012
Datum konání: úterý 21. a středa 22. června 2011, vždy od 9:00 do 16:15 hodin
Místo konání: RCO Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek Orion
Lektoři semináře: Ing. Petr Halámek, Ph. D. (eCBA s.r.o.)
Účastníci: cílová skupina projektu, zástupci ORP, obcí, mikroregionů, podnikatelského
sektoru, žadatelé a příjemci podpory z ROP Střední Morava, zaměstnanci KÚOK a další
PROGRAM PRVNÍHO DNE:
-

-

-

smysl a využití SP; zařazení do systému předinvestičních studií; struktura a obecné postupy při
zpracování; zpracovatel SP; obvyklá cena za zpracování SP (CBA)
zpracování technické části SP; analýza trhu, specifikace veřejných projektů; odhad poptávky,
marketingová strategie a mix, specifikace veřejných projektů; management projektu a řízení
lidských zdrojů; aplikace získaných znalostí na konkrétní případy financované z ROP SM (práce
ve skupinkách, prezentace výsledků)
společná kontrola praktického cvičení; rozbor nejčastějších chyb a nedostatků při zpracování
technické části SP; úvod do finanční analýzy projektu, základní východiska; odhad rozpočtu,
specifikace investice, způsobilost rezerv; odhad provozního cash-flow projektu; náklady na údržbu,
plán reinvestic; zůstatková hodnota investice; tvorba finančního plánu, bod zvratu; ověření finanční
udržitelnosti projektu; konstrukce a interpretace základních finančních ukazatelů
zpracování konkrétního modelového příkladu financovaného z ROP SM; nejčastější chyby
a nedostatky; specifika zpracování projektu v systému eCBA; diskuse, ověření znalostí

PROGRAM DRUHÉHO DNE:
-

-

-

-

zařazení CBA do systému metod pro hodnocení projektů; význam a smysl zpracování CBA;
metodologická východiska; specifikace požadavků ŘO v ČR na zpracování CBA; rozhodovací
proces založený na výsledcích CBA; konstrukce a interpretace základních ukazatelů
vymezení alternativ (přírůstková metoda); typologie nákladů a výnosů; konverze tržních cen;
příklady nákladů a výnosů pro konkrétní oblast financované ze SF EU; rozbor postupů pro
stanovení (ocenění) vybraných typů nákladů a výnosů
praktické zpracování konkrétního projektu financovaného z ROP SM; společná kontrola; vybrané
ukázky řešení CBA různými žadateli (ukázka dobré a špatné praxe, více než 30 modelových
případů)
analýza rizik a citlivosti (kvantitativní a kvalitativní analýza rizik); obvyklé postupy pro zpracování
analýzy rizik (Tornádo grafy, Monte Carlo analýza apod.); ověření získaných znalostí, diskuse

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Účast na semináři je bezplatná. Prezence účastníků probíhá vždy od 8:30 do 9:00 hodin.
Účastníci obdrží na místě školící materiály pro seminář a drobné občerstvení.
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

Přihláška na vzdělávací seminář: Studie proveditelnosti, CBA a FEA

Termín konání:
21. a 22. 6. 2011

Jméno, příjmení, titul:

Organizace:

Pracovní zařazení:

Kontaktní údaje (telefon, e-mail):

Datum a místo narození (pro potřeby vystavení certifikátu):

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu vzdelani@kr-olomoucky.cz nejpozději týden před
konáním semináře.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Leona Valovičová, projektová manažerka projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2010-2012, tel.: 585 508 236, 724 057 295, e-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

