Pozvánka na jednodenní vzdělávací seminář

Úvod do problematiky PPP projektů
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010

Datum konání: čtvrtek 14. ledna 2010, od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: kongresový sál KÚOK, Jeremenkova 40a, Olomouc
Lektoři semináře: Ing. Vladimír Sloup a JUDr. Jaroslav Král (Asociace PPP)
Ing. Jan Škurek a Bc. Petra Pernerová (PPP Centrum)
Účastníci: cílová skupina projektu, zaměstnanci KÚOK a příspěvkových organizací

PROGRAM:
a) Úvod do PPP (definice PPP, vymezení důležitých pojmů v oblasti PPP, charakteristika
a typy PPP projektů, výhody a nevýhody PPP projektů)
b) Právní rámec PPP projektů (legislativní pohled na PPP projekty, související
legislativa, institucionální zabezpečení PPP projektů)
c) Proces přípravy PPP projektů (iniciace projektů PPP, výběr poradce, posouzení
realizovatelnosti PPP projektů, rizika v projektech PPP, výběr soukromého partnera,
koncesní smlouva)
d) Koncesní projekt (koncesní projekt a jeho části, interpretace výstupů koncesního
projektu v praxi, konstrukce finančního modelu, value for money)
e) Zkušenosti s PPP v ČR (příklady konkrétních PPP projektů v ČR, srovnání ČR se
zahraničím, PPP v době krize)
f) Realizace PPP projektu v praxi (případová studie vybraného PPP projektu)
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Účast na semináři je bezplatná. Prezence účastníků probíhá od 8:30 do 9:00 hodin. Účastníci
obdrží na místě školící materiály pro seminář a drobné občerstvení.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Leona Valovičová
projektová manažerka projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010
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

Přihláška na vzdělávací seminář: Úvod do problematiky PPP projektů

Termín konání vzdělávacího semináře:
14. 1. 2010

Jméno, příjmení, titul:

Organizace:

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.
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