Pozvánka na jednodenní vzdělávací seminář

Základy účetnictví pro realizátory projektů
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010

Datum konání: úterý 6. října 2009, od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: hotel Sigma, Jeremenkova 40a, Olomouc, salonek K6
Lektoři semináře: Ing. Věra Konečná, Ing. Jana Polenová (RENARDS, s.r.o.)
Účastníci: cílová skupina projektu, zaměstnanci KÚOK, žadatelé a příjemci podpory
z ROP Střední Morava
PROGRAM:
a) Účetnictví územních samosprávných celků (vedení účetnictví, struktura a výklad
zákona; účetní standardy, aplikace zákona 563/1991 Sb., požadavky na projekt; vyhláška
č. 505/2002 Sb., pro územní samosprávné celky; zavedení analytické evidence; dodržení
rozpočtové kázně především u veřejnoprávních subjektů, které se stanou příjemci dotace;
náležitost daňových dokladů; přijatelnost nákladů; věcná a časová příslušnost
nákladů/dokladů k jednotlivým etapám projektu)
b) Rozpočet, financování a finanční kontroly (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů; zákon č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a další související předpisy;představení souvislostí a souvztažností mezi
jednotlivými typy kontrol a finanční kontrolu projektu)
c) Praktická cvičení (účetní osnova pro veřejný sektor, účtový rozvrh – příklady a vzory,
výkaznictví - vedení účetních dokladů potřebných při realizaci projektu, kontrola a
nejčastějších chyby vedení účetnictví při realizaci 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
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Přihláška na vzdělávací seminář:
Základy účetnictví pro realizátory projektů

Termín konání vzdělávacího semináře:
6. 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.

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

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

