Financování vědecko-výzkumných
projektů v praxi
REGIONÁLNÍ
KONTAKTNÍ
ORGANIZACE
LIBEREC - ERA

Třídenní praktický seminář o dotacích,
projektech a všem, co potřebujete znát pro
přípravu a řízení vědecko-výzkumných projektů.

8. - 10. září 2015 nebo
15. - 17. září 2015
Liberec, denně od 9:30 do 16:30

Základní informace

Profil lektorky

Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se
potřebují zorientovat v problematice přípravy
a realizace vědecko-výzkumných projektů
podpořených z programů financovaných
z veřejných zdrojů.

Ing. Radka Pittnerová je vedoucí Inovačního
a technologického centra VÚTS, a.s.

Třídenní kurz vychází z více než patnáctileté
praxe v oblasti podpory mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce, kterou tým Inovačního
a technologického centra VÚTS, a.s. získal
v rámci činnosti kontaktní organizace pro
Rámcové programy a vlastní realizace řady
národních i mezinárodních projektů.
V kurzu je kladen důraz na pochopení
a praktické procvičení celé řady témat
souvisejících s danou problematikou. Od
vysvětlení principu fungování programů na
podporu vědy a výzkumu na jedné straně
až po přípravu a řízení projektů vybraných
k financování na straně druhé.
Seminář nevyžaduje od účastníků žádné
předchozí znalosti a zkušenosti.

Od roku 2002 působí jako konzultant a lektor
v oblasti přípravy a řízení vědecko-výzkumných
projektů v rámci sítě regionálních kontaktních
organizací. Zaměřuje se především na
problematiku přípravy projektových žádostí,
projektového a finančního managementu.
Kromě toho má praktické zkušenosti
s přípravou, vedením a realizací projektů
financovaných z evropských i národních
zdrojů. Zároveň se také podílí na hodnocení
projektů, včetně programu Horizon 2020.

Cena semináře je
3 000,- Kč vč. DPH

Seminář organizují společně Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.
a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.

PROGRAM SEMINÁŘE
Financování vědecko-výzkumných projektů v praxi

REGIONÁLNÍ
KONTAKTNÍ
ORGANIZACE
LIBEREC - ERA

1. den od 9:30 do 16:30
Systém financování vědy
a výzkumu
V rámci prvního tematického bloku se
zaměříme na pochopení principů fungování
různých programů na podporu vědy
a výzkumu. Naučíme se, jak se rychle
zorientovat ve výzvách, jak hledat zdroje
financování. Seznámíme se s principy
výběru projektů k financování a specifickými
kategoriemi informací, které jsou spojené
s těmito typy projektů, jako jsou například
excelence projektů a jejich dopad.

2. den od 9:30 do 16:30
Příprava projektové žádosti
V druhé části kurzu se budeme podrobně
zabývat projektovou žádostí a zpracováním
projektového návrhu. Seznámíme se
s minimální úrovní znalostí z oblasti
projektového managementu, kterou je
nezbytné disponovat, abyste dokázali
připravit kvalitní projektový návrh.
Vysvětlíme si význam a strukturu informací,
které jsou typické pro většinu projektových
návrhů.
Ukážeme si, jak pracovat
s informacemi v těchto částech ve vazbě na
hodnocení projektu i následnou realizační
fázi. V odpoledním bloku si vyzkoušíme
proces hodnocení projektu na příkladu
konkrétní reálné projektové žádosti.

3. den od 9:30 do 16:30
Finance a administrativa v
projektech
Program třetího výukového bloku se bude
orientovat na témata spojená s fází realizace
projektu financovaného z veřejných zdrojů.
Kromě pravidel financování a základních
znalostí z oblasti finančního managementu
vědecko-výzkumých
projektů,
budou
hlavním tématem posledního bloku
praktické aspekty řízení projektů ve
vazbě
na
poskytovatele
podpory
a jeho pořadavky.
V rámci projektových financí se zaměříme na
tvorbu rozpočtu, uznatelné a neuznatelné
výdaje, kalkulace mzdových výdajů a finanční
reporting. Praktické aspekty řízení projektu
budou probírány v kontextu standardních
požadavků poskytovatelů podpory a s tím
souvisejících administrativních povinností.
Zabývat se budeme také vybranými nástroji
podpory řízení projektů, jako jsou např.
pravidelné meetingy a reporting.
Pro účastníky je připravena řada praktických
cvičení a případových studií z reálného prostředí.
Ve výkladu bude kladen důraz na praktický přístup
k probírané problematice.
V rámci semináře bude také možné individuálně
konzultovat konkrétní témata a projektové návrhy
ve vazbě na možné zdroje financování.

Místo konání
8. - 10. září 2015, Liberec, Svárovská 619, budova VÚTS, a.s., přednáškový sál
15. - 17. září 2015, Liberec, Svárovská 619, budova VÚTS, a.s., přednáškový sál

