Oddělení grantových schémat
Odbor investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje
si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE
finanční podpory grantových projektů schválených v rámci 3. výzvy
II. globálního grantu Olomouckého kraje v oblasti podpory 1.1 OP VK
a 5. výzvy globálního grantu Olomouckého kraje v oblasti podpory 3.2
OP VK

Realizujete grantový projekt a chcete být připraveni?
Pak právě pro Vás je určen náš seminář!
Kde a kdy?
Seminář proběhne dne 2. 4. 2014 od 9:30 do 13:00 hod. Prezence účastníků od
9:00 hod. Místem konání je kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého
kraje v Olomouci, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Jak se přihlásit?
Prostřednictvím e-mailu p.kalmanova@kr-olomoucky.cz (v kopii zasílejte své
přihlášky také vždy na e-mail d.miso@kr-olomoucky.cz) nebo na telefonu
585 508 495 do 24. 3. 2014, 16:00 hod. Maximální počet nahlášených osob za
jednoho příjemce jsou 3 osoby. Kapacita sálu je omezená.

Účast na semináři je zdarma, občerstvení zajištěno.

Jaká témata budou na semináři probírána?
o

Na co si dát pozor při startu projektu.

o

Jakými předpisy a metodikami se řídit při realizaci projektu.

o

Harmonogram projektu, možnosti změn projektu v průběhu jeho realizace.

o

Jak zajistit průběžné financování projektu.

o

Rozpočet projektu a jednotlivé limity kapitol rozpočtu, způsobilost výdajů, jak
na tzv. nepřímé náklady.

o

Zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a jejich předkládání.

o

Naplňování monitorovacích indikátorů.

o

Základní informace o veřejných zakázkách.

o

Jak na publicitu projektu.

o

Kontroly projektu a nesrovnalosti.

o

Nejčastější chyby příjemců při realizaci projektů v předchozích letech a další
témata, která Vás budou zajímat.

Co by Vás také mohlo zajímat…
Veškeré dokumenty a metodiky související s realizací grantového projektu
naleznete na webových stránkách věnovaných globálním grantům Olomouckého
kraje v rámci OP VK www.kr-olomoucky.cz/opvk.
Informace obdržíte také od pracovníků oddělení grantových schémat, kontakty
naleznete na výše uvedených webových stránkách.

Přijďte vznést své dotazy a zapojit se do diskuze.
Budeme se těšit na Vaši účast!

Seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
v rámci projektu technické pomoci „Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji II“

