Pozvánka na dvoudenní vzdělávací kurz

Finanční řízení projektů,
finanční kontrola a audit
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010
Datum konání: čtvrtek 22. a pátek 23. 10. 2009, vždy od 8:30 do 16:00 hodin
Místo konání: RCO Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek Libra
Lektoři semináře: Ing. Petr König a Ing. Mgr. Jan Přenosil (Eurion, s.r.o.)
Účastníci: cílová skupina projektu, zaměstnanci KÚOK, žadatelé a příjemci podpory
z ROP Střední Morava
PROGRAM PRVNÍHO DNE:
a) Úvod do řízení projektů, s důrazem na ROP Střední Morava (klíčové dokumenty
pro příjemce dotace)
b) Pravidla finančního řízení projektů (finanční toky v systému SF EU a ROP Střední
Morava)
c) Rozpočet projektu (pravidla sestavování rozpočtu, žádosti o platbu, řízení změn
v rozpočtu, řešení případových studií)
d) Audit projektu (řízení změn v rozpočtu, případová studie)
PROGRAM DRUHÉHO DNE:
a)

Obecné principy řízení a kontroly (přehled pojmů a legislativy, systém kontroly
v ČR a výkon kontroly v prostředí EU)

b)

Kontroly projektů (ex-ante, interim, ex-post, administrativní kontroly a kontroly na
místě)

c)

Pravidla a průběh kontroly projektu (práva a povinnosti příjemce podpory,
zahájení a průběh kontroly, výsledky a realizace nápravných opatření)

d)

Klíčové aspekty finanční kontroly (principy a pravidla způsobilých výdajů,
účetnictví a dokumentace, nastavení systému vnitřní kontroly projektu, chyby)

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Účast na semináři je bezplatná. Prezence účastníků probíhá vždy od 8:00 do 8:30 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:
Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit
Termín konání dvoudenního vzdělávací kurzu:
22. a 23. 10. 2009

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 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

